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Úvod.

Historiografická innost v kláštee Zbraslavském byla

již astji pedmtem detailních studií, nicmén nelze íci,

že by bádání v tom smru mohlo již platiti za ukon-

ené. Každé nové, bližší pihlédnutí k literárnímu pomníku,

který vznikal v nejslavnjší dob djin klášterních, který

udržoval jméno kláštera Zbraslavského ve známosti i v dobách

jeho nejhlubšího úpadku, a který pekal také konené jeho

úplné zaniknutí, aby navždy zstal svdectvím ušlechtilé snahy

prvních opat, každé nov pedsevzaté zkoumání kroniky

Zbraslavské dovede vytžiti nkteré nové detaily, bud dležité

nebo aspo zajímavé pro poznání a posouzení kroniky celé.

Nebylo by tedy snad neskromností, kdyby také tento úvod,

psaný po novém prozkoumání kroniky samé i píslušné litera-

tury, žádal pro sebe zvláštního místa v odborném bádání

o kronice Zbraslavské, pinášeje (jak z vyložené povahy vci

samo vyplývá) tu a tam nco, co dosavadní vdomosti naše

rozšiuje.

Než úvod náš musel se v tchto aspiracích omeziti. Teba
bylo sebe svdnjší a lákavjší shrnouti a odvodniti získané

výsledky hned, místo samo není k tomu vhodné. Podrobné

odvodování neobešlo by se bez unavujících detail a místy

bez polemických exkurs, nutných pi dokazování nových

názor, ale v úvod, jako jest tento, ureném také pro nej-

širší kruhy tenástva, zbytených, ano nemístných, ponvadž

by jimi vlastní úkol úvodu byl zatlaován do pozadí. A tak



Tlil UYod

bylo Dotno ul ru, omeziti odvodovánl nových

i na míru nejnutnjší a zdrazniti pedevším to,

úvod má sloužiti. Vždyí i tak vzrostl úvod zna

\ prví lo o vylíeni života i innosti skla-

. kroniky, a tu Brním íci, h- životopisná tato data shrnuta

/,!,. ,1 . ostatní partie podávají revisi dos

í tak bylo nutno na nkteré nové detaily

rubnj i (tebas podrobné dkazy musily býti po

• bylo nutno nkteré mylné názory

ji, roznmí se samo Bebou, teba / pravidla

:u se spokojiti spíše konstatováním než podrobnými

dkazy. Pokud je v tom zásluha, odborný tená snadno ji

Dajde; autor úvodu hledal by zásluhu pedevším vtom, kdyby

se mu podailo splniti vlastni úkol úvodu, totiž podati vše-

idního bádání.*)

• / • né nutil" uvésti tyto pí í

Dobni ,-dání kroniky (M h B, V
;
Meinert,

Zeitraums \< Wiener) JahrbOchex

tur XV. A XV, str. 10 n.; Peschecfc C lir .

i ,. \l.t /i in B. ums Jahr 1800 (Zittaa

Jten !'.«'. schreibei Praha 1830) Btr. I!

- hrift, Petrus v. Zittau, \l»t v. K<>:

dopluje hlaTné udáni

ich o Petrovi ? literatue ; Pa 1 :i<- i

i ii.: II • i (l cm ;i ii n, Heinrich v Karnthen

.. Bóbmen FDG IX. stí it.; u ; Loserth, I»i<' Kmiip-

". 1.1 str 199 ii. týi v dvodé k vydáni FRA Vlil

?on Zittau 8B \k.

hi-t. ( i di( lit Petera

VGDB. X i sten Kftni

ii /. Deutschlands G Qoellen '

ch ni.-i n i zu Kunde b <><! dee

MVGDB. \\\\ .i WWI. pak o k>M
idien zii .i. •!! Kónij

mtno iromati mou
1 H ^H si li <> m li ek, I». Mu i KOnigtaal nnddie

bner,

tm tussterben der Pemysliden

: Inek i MVGDB. Xl.l M.II

; . i: . porznu materiál podává

i 1904 ! I í -t . Arch (
•

I



T. zv. Letopisy Zbraslavské. lYv

/. Zaátky djepisná innosti. Život obou prvých autor.

Klášter Zbraslavský, r. 1292 založený a bohat nadaný,

byv osazen mnichy z kláštera Sedleckého, mezi nimiž ne-

chyblo muž hlubším vzdláním vynikajících, mohl jist novým

obyvatelm svým záhy poskytnouti dosti lákavé píležitosti

k zahájení a rozvinutí pilné innosti historiografické. Nicmén
zdá se, že zaátky této innosti pece bývají kladeny do doby

píliš asné. Byl to zejména Loserth, který vyslovil mínní

(s jistou modifikací také od Emlera pijaté), že jakýmsi zá-

rodkem liu douí stkvlé historiografické innosti klášterní jsou

t. zv. Letopisy Zbraslavské (Annales Aulae Regiae) ]
). Ale

zkoumámeli blíže tyto „Letopisy" i spíše „Výpisky z roz-

liných kronik",'-) nemžeme tomuto mínní pisvditi.

Jistou pravdpodobnost mlo by mínní toto, kdyby

bylo lze dokázati, že již nejstarší ást tchto letopis, z roz-

liných kronik sestavená (a léta sO— 1281 ohjíiuající) vznikla

na Zbraslavi: nebo pak bychom musili míti zato, že nkterý

mnich Zbraslavský, pojav úmysl sepsati klášterní kroniku,

zahájil ji (jak bývalo zvykem) pehledem událostí starších,

z jiných kronik vybraným. Ale názoru tomuto nic nenasvd-

uje, nic nenutí k závru, že tato nejstarší partie povstala na

Zbraslavi; mohla vznikuouti (a po mém soudu také vznikla)

kdekoliv jinde a na Zbraslav dostati se již hotová.

Arci mohlo by se proti tomu uvésti, že nedostatek pímých

zmínek o Zbraslavi v této partii nemže nikterak býti dkazem
naprosté nemožnosti Zbraslavského pvodu jejího. Ano nutno

uznati, že za jistých okolností práv povaha této ásti leto-

pisu, jež postrádají vbec všech narážek lokálních i jiných,

mohla by býti svdectvím, že výpisky tyto povstaly v míst

nkterém, jež teprve zaínalo míti historii v dob, kdy výpisy

nejstarší koní, a nemohlo jich tedy lokálními narážkami pi-

barviti. Ale naproti tomu nutno s drazem upozorniti, že

práv povaha zpráv následujících, jejichž Zbraslavský pvod

^aa první pohled jest patrný, svdí proti možnosti tohoto

1 S tímto titulem vydány od J.osertha ve FRA. SS. Vlil str. -Ji—29.

2
) Tak pojmenoval je (správnji) Emler ve svém vydáni ve Fill!. IV

str. 341-346.



i Pozornému tenái u< zprávy tyto ne

iy byly teprve pozdéji, aspoií po r.

kdy vznikala vlastni kronika Zbrasla

i asi pouhým výtahem, neb aspoú jeji znalost

pedpokli bto annálú pokládati za zárodek

,i;ihi déjeprai ,
nýbrž jen za pouhé

niky na základ vlastní kroniky klášterní, pipojené

pisným záznamm, kli >djinud do kláštera d

iha k podobnému jakémusi pokraováni témé

Tím oví iy nic / tuho rzno

o materiálu, kterému se (jak doteno, nesprávné) dává"

jméno letopis ch, nemohlo býti psáno — aspoú

I llostmi, jichž ká. Mám na mysli

téchto t /v. letopis, která má samosl

. imenani o narozeni král a královen eských" 'i.

Jsou to /; • k narozeni zakla 1 itele /

hoti a jeho dítek. / mohly vzniknouti

proto pi nnál.

iminati. že klášter Zbraslavský téšil se veliké

i

', tom ito králi jaku k zakla

tni povinnosti, /.<• také s nim byl v stálých stycích,

aduo mohly zde býti známy jednotlivé události z jeho

osud rodinných, a nei lvod projejicb zaznamenání,

na jednotlivé, zvlášt zemelé leny

!ii"li
i ve s\ ých modlitbách, zvlášté

uren byl vlastné k tomu, ab) Be stal ro-

li král eských. I nelze ted) ani tyto, spífte

ni,
)

pokládati ,

\ iivážime-li dále ze neni nejmenšího dvodu pro minéni,

jako bj již dávno ped vznikem kroniky Zbraslavsl

.11 !l \ ... 1 l\.l III. !

aebo /]Tá\it o -míti

lit, k r. 181 i. k r.

'
' .letopis" d«' tohoto

•iiik-ni Zbraslav > k < 1 1 l>\

tnque Roemie, »e rydání



Život opata Oty. XI

(snad sám její pozdjší zakladatel) byl se pokusil obšírnji

vylíiti založení kláštera, 6
) vidíme, že není dvodu klásti za-

átky historiografické inuosti Zbraslavské daleko ped zaátky
naší kroniky, snad hned do prvních let po založení kláštera.

Než ponkud se zaátky klášterními zaátky innosti hi-

storické jsou v souvislosti pece — osobou autorovou. Když dne

20. dubna 1292 první mniši z mateského kláštera Sedleckého

v slavném prvodu ubírali se na Zbraslav, mezi nimi pichá-

zel také ten, který se ml státi vlastním (a více méné bez-

dným) pvodcem historické innosti nového kláštera, který

svou prací ml položiti základ k dílu neobyejné dležitosti,

jaké jist sám, když zaínal psáti, ani nezamýšlel, ani netušil.

Byl to Ota, jeden z nejmladších lenu nového konventu.

O jeho rod nevíme více, než že pocházel z Durynska. Na
Zbraslav pišel r. 1292 ješt jako novic, teprve asi r. 1293

složil eholní sliby, '') pi emž opat Konrád, jeho krajan,

vyznamenal ho darováním mnišské kukly, již sám nedávno

pedtím obdržel darem od královny Gutty. 8
) A zdá se. že

nebyla to jen krajanská píchylnost, která mu zjednala píze
opatovu. Ml Ota jisté mnoho vynikajících vlastností. Kronika

Zbraslavská již pi vstupu jeho do kláštera chválí jeho skrom-

nost 9
); ale tato vlastnost sama, kdyby jiných pedností nebylo,

sotva by byla staila /jednati mu nové vyznamenání, které

ho záhy oekávalo. Když r. 1297 první opat Konrád vzdal

se úadu, Ota pes svoje mládí vybrán za jeho nástupce.

Ale také jemu úad opatský stal se záhy obtížným. Již po

pldruhém roce složil ho opt do rukou svého pedchdce 10
)

a žil odtud klidn ve svém kláštee, oddávaje se, jak se zdá,

studiím.

ú
) Bude o tom e níže pi rozboru jednotlivých ástí kroniky;

srovn. str. XXXVI.
7
) Noviciát v ád Cistercienském trval jeden rok (pipuštní k no-

viciátu pedcházela jakási doba zkoušky, která však trvala jenom krat-

ceji, obyejné jen nkolik dní: srovn. Jaeger, Klosterleben im MA.

(Wrzburg 1903) str. (58.

". Kronika kn. I. kap. 6ó (str. 136 tohoto pekladu).

Kn. I. kap. 40 (str. 84) : „nech vystoupí též Ota stydlivý"; že

toto místo bylo do díla Otova vloženo teprve pozdji, bude ukázáno mže.

l
") Kn. I. kap. 65 a 129, kn. II. kap. 21 (tohoto pekladu str. 136,

415 a 529 — 530).



XII

h zpráv o jeho alšícfa osudech,

a živol j»-li" i tichém ústrani l>yl by (mimo krátkou episodu

opadl v zapomenutí, kdyby Ota sám nebyl se

,il o trvalou pipomínku Bvého jména a své innosti.

/•• by bned po Bložení opatstvi byl se oddal innosti djepisné,

. záhy potom byl pistoupil k spisováni pamti

o založeni klá-' pro to nemáme nikde dkazu, a
to není. Ale kdy/ po Bmrti zakladatelov z rozli-

ných ude doteno) klášter pál si míti

ni jeho života byl asi Ota k podniku tomu uznán za

bo Sám se piznal etnými vybidkami

nut byl k tomu, aby se tohoto úkolu podjal *) .li-
-

/» ui • tó teprve po Bmrti krále Václava II . pravd-

né pokraoval v ni až do své Bmrti, která ho zasáhla

ii 1 1 L3I 1. > Pea to však, že dosti dlouhé doby

mu (» \ lii páno, neukonil Bvého díla. nevíme, zda nem<

jinými okolnostmi zdržován, nýbrž napsal jenom prvních

."»l kapitol. ;i ani tu nelze tvrditi, že by všecko, co tato partie

bylo urité /. jeho péra vyplynulo.14 )

I>il«> jeho pi jeho smrti /ustal., torsem, než nemlo jím

zstati. Dílo jeho vlastn již od poátku nebylo jenom

i" kláštera majetkem. Klášteru samému záleželo asi

na jeho dokonení. Neni tedy divu, že záhy po Bmrti i

' le B I to mnich a pozdji opat Zl

. který" pedevším k vybídnutím opata Waldsaskébe
•lana III. odhodlal se dílo Otovo dokoniti \

ze \ kláštee lepšího pokraovatele nalézti. Pokrai

I se významnjším, než sám zakladatel díla. Ji

Otovi písluš! zásluha, že dílnu svým (a pvodn jinak mí-

nným) více mén bezdné historiograíickou innost klášterní

uhájil, teprve Petr to byl, kten 'lil" uinil tím, ím

níž bude aotna zmíniti se

um crebi •
, : . iia, ,, lan de

'"" '•'•

|>l ino tilo dietami e dia

kii I kapii

born kroniky
'



Život Petrv. Rok narození. XIII

který dovedl pouhou klášteruí, ist mnišským úelm urenou

práci povznésti na dílo velikého významu v celé uaší historické

literatue stedovké. Jeli Ota pivním lenem ádu, který

literární innosti se vnoval, o Petrovi lze íci, že jest vlastn

prvním historickým spisovatelem kláštera.

Zprávy o život Petrov neplynou tak hojn, jak bychom

si páli. Hlavním pramenem jest ovšem vlastní dílo jeho, ale

také tento pramen není vždy tak vydatný, aby dovedl uspokojiti.

Víme urité, že Petr pocházel ze Žitavy 16
), a také o jeho n-

meckém pvodu nemže býti pochybnosti, ale již sám rok

narození není zjištn. Proti staršímu mínní, které posledn

pronesl Palacký 17
), že Petr narodil se mezi 1. 1260 — 1270,

vyslovil se novji Loserth l8
), klada narození Petrovo asi k r.

1 276. Ale mínní toto sotva jest správné. Záleží ua tom, jak

vyložíme nahodilou narážku kronikáovu pi zmínce o smrti

markrab Míšeského Fridricha (r. 1324): „Slýchal jsem asto,

k (1 y ž j s e m býval malým chlapce m, že tento markrabí

Fridrich bude mocným císaem a v knžstvu podivuhodné vci vy-

koná ..." 19

) Již Emler J0

) ukázal, že vznik této povésti náleží

asi do let 1268— 1271, a že tedy dle toho bude nutno proti

názorm Loseithovým vrátiti se k mínní díve platnému.

že Petr Žitavský narodil se asi v 1. 1260-1270, a sice spíše

blíže datu prvému než druhému 2I
). A pravdpodobnost

tohoto mínní potvrzuje se také nkterými narážkami zvlášt

v pozdjších ástech kroniky. Nehled k tomu. že již prvou

ls
) Sám tak udává v knize II., kap. 21 (zde str. 530).

17
) Palacky, Wurdigung str. 120.

18
) AÓG LI. str. 46;).

ly
) Kn. II., kap. 12.: „Audivi sepe. cum essem puerulus, quod ideni

marchio Fridericus imperator potens esset futurus et in clero mirabilia

facturus" (zde str. 474).

20
) FRB. IV. -26.-J, pozn. 6 a úvod tainže str. VIL

Zl
) S tím souhlasí také Bachmann, Keitráge str. 17. rozhoduje se

pro urení 1260-1265. Toto datování mohlo by podporovati ješté jedno

místo kroniky Petrovy, kdyby bylo lze spolehlivé je vyložiti. I, 6l (zde

str. 123) teme: Nam puer audivi post expertusque rescivi, (piod de

šanc ta synodo veniunt burse sine nodo. Slova sancta synodo jsou jisté

nápadná ve verších, v nichž mluví se o korunovaci královské, zdají se

odkazovati k urité synode, a byl by to tedy nejspíše koncil Lyonský 1274,

o nmž Petr jako hoch mluviti slyšel. Ale uritého nelze arci nic íci.



XIV 1'v.mI.

knihu své kroniky uzavi arci jen nábožným roz

jímáním, které o mnicha bylo l>y myslitelno také tehdy, kdyby

ani vk jeho nepobízel ho ješt mysliti na smrt - >. již v ped-

mluv na drnhon knihu (psané asi i. 1334) najdeme slova.:

„myslil jsem, /• knítke moha vypsání uiniti, v krutr.-

maje zemíti; avšak ponvadž dny nit- dobrotivost boží

dále, nežli jsem vdti mohl nebo <><" sml, milosrdn

prodloužila ku konání pokání ... " **), což jisté úkazu

k tomu, že bylo psáno od lovka letitjšího, než jakým

byl býval Petr, kdyby rok narozeni Loserthem pijímaný byl

Lvný. A kdybychom také povzdech Petrv: „nejsa \-ak

bezpeen, budu-li dne zítejšího žíti" "), chtli piísti na ú

onoho mnišského „Memento moi8
,
pea beme

alova: „Myslíš, že to uvidím? Myslíš, /.<• to dokám? Po

nechám to Hospodinu 8
, tento resignované znjící dod

o poteb nápravy zbdovaného stavu Cech, neubráníme

dojmu, že tak mohl psáti spíše jen lovk, jehož pirozenj

vek pekroil již hranice nadjí a doufání v lepší bu-

doucnost ... 'l

A jako rok narození, tak celá doba mládí Petrova zahalena

rouškou neproniknutelnou, kterouž kronika jeho jen

málo poodhaliti dovede. Nevíme ani, kde nabyl svého vzdlání,

které jist nebylo nepatrné. Znalosti bible, ji/ velmi <

breveni cogit&vi me poase descripcionem facere breriter

iiiiiiitui ii- -. M-niiii taincii i|ui;i dies meos dei benignitu, nitra qnam
re potni aut preaumere deboi, propter penitendam faciendam miaericor-

diter prorogavil . . . isde Btr. IS7 .

\ |iii'(Iiii1ii\i- na knihu III. . . . DOS B6CUrtU taním, si dk
•má mhu nctnrus (zde Btr. 57i) Podobného rásn i kn. II. kaj

„dobitu *\\]i\ n michi vitu anno rentnro dabitni de iti

jinde caatéji II. 10 itr 191, N itr. M4 ttd ,

• V] • li t: •
. i .

.

- v: . dnrabo? ' 'omittam

kec domino deo meo* tdeatr '•'•; Stim shoduji ta ijeftb >koI-

l'n líeni iratb] l listiny - Janem kn. I. kap. 108., sd<

Petr aminojc i ridél nádhera „oni a iaTenill meo temporp

mmqnam rideram BÍmiUV. Petr ridél, jak jeeté oelysime, tak.' nád-

Ihtikui kornnorad Václava li . to idá k býti ona podobná slavnost, jii

ridél, jak pravi, v.- réknjinoiakém. Korunovace Václavova byla r. i

i to by tedj dobré odpovídalo obrykléma ]><>< itani veku jinoaského <do

40 let).



Život Petrv. Pobyt v Praze. XV

také obratným neb mén obratným upravováním biblické

fraseologie k svým úelm na odiv staví, nebudeme se li mnicha

diviti, také nepekvapí jeho znalost sv. otcv a kanonického

práva. Ale zná také klassické autory, Vergilia, Horatia. Seneku.

Ovidia, Catona (a nezáleží na tom, že jest to asi znalost

z druhé ruky, tém celému stedovku obvyklá), zná také

národního básníka nmeckého Neitharda. as

)

Vedle své mateštiny ovládal, jak se ostatn samo sebou

rozumí, a jak nejlépe jeho kronika dokazuje, také latinu,

a zdá se, že rozuml i esky, a snad i nco z jazyk román-

ských. Jako horlivý milovník své vlasti ml ovšem také zájem

o staré kroniky této zem : zná Kosmu i jiné starší kronikáe " c

)

jak o tom bude ješt níže e. Jest možno, že základ svého

vzdlání nabyl v Praze. V kapitole 59. vypravuje o etných

návštvách mnich domácích i cizích u dvora krále Václava II.,

vzpomíná výslovn, že sám tyto mnichy a knží vídal. Bohužel

nelze zprávy této urit datovati. A jistá pravdpodobnost

dovolovala by klásti ji ped r. 1297, jistoty není, a jest také

možno, že jsou to vzpomínky Petrovy, ku pozdjším dobám se

vztahující. První však bezpená zpráva objevuje nám Petra

v Praze r. 1297 pi korunovaci krále Václava. Pítomnost svoji

prozrazuje Petr sám slovy: „stálo za to potomkm zachovati

takovou slavnost, od nás jednou spatenou", a ješt

uritji slovy, která teme ku konci verš, líení slavnosti

uzavírajících: „To staí vdti, že jsem spatil každého
se vraceti s tak veliké slavnosti veselého ..." 27

)

2S
) Srovn. k tomu Loserth AÓG. LT, str. 485 a odkazy v poznámkách

na píslušných místech tohoto vydání.

*') Srovn. Loserth na uv. m.; kn. II., 29 (zde str. 5ftí). 'O jisté, a
ovšem nepatrné, znalosti franinymže svditi ono záhadné „perla morde"

dvakrát se vyskytující (I, 114, II, 20, zde str. 3<5 a 524) a dále užiti

slova cardo ve významu franc. chardon (II, 20, zde str. 518); srovn

také poznámku III, 12 (zde str. 602), kdo neumí francouzsky, že nebude

moci s Blankou a Beatricí mluviti. Verše o Václavovi 111. I. 84 a II, 17.

zde str. 189 a 501) zdají se býti ozvukem jednoho místa v eské

legend o Jidášovi (srovn. CM. 18S8 str. 97>, ale souvislost — jeli

jaká — nutno teprve vyšetiti.

27
) I, 63 : Opere precium erat commendare posteris tale festm .

.
.

nobis semel visum (zde str. 129), a níže: Sufficit hoc scire, quod vidi

quemque redire de tanto festo letm (zde str. 1*2). Proti mínní, že
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byl dosud asi v k -av-

Iníkem. Smíme li a M) onu

vtipn< i
kritiku jednotlivých ádu mnisských, ji/

ložil do -
'• pokládati za dni

k Petrv, byl by ped vstupem do ádu Cistercienského

: také jinde, a byly by to bývaly zejména

které li" Dnes bych byl kižov-

níkem, kdyby rozum byl Bouhlasil", praví Pti sám vdoti

rfiak dob) padají tyto rozpaky, kd

onen muž, který Petra piml k vstupu do kláštera Zbraslav-

• >/kv toho druhu marn cekají odpovdi.

První uritá zmínka o jeho pítomnosti na Zbraslavi

/ r. 1305 pii pohbu krále Václava, jehož líeni Petr uzavírá

tnkou: ...lá pak nikdy nebyl bych uvil vypravujícím

takové kdybych já sám osobn nebyl pítomen

-nuk tohoto žalu a pozorovatel zármutku .

Ncpluif • /iniiiky výslovn, že Petr byl ji/ ve

svazku in. nic méué jest to pravdpodobné. Ono d

u- -- Petr zmiuje, /<- znal vSecky mnichy, kteí byli prvními

«dm} starého kustoda Dticha, zemelého

korunovaní, ozval} Be 1 1 < > \
«"•

i
i námitkj

. imannSl—3*2 Jestliže Emler vuvod
-ti \ III

|
k onomu „semel visum", což pn by Petr nebyl

mohl napsati,
i

• proti tomu

i korunovaci Janové,

Janova

Petrova pravé k I
nutno

• korunovaci druhé choti Janovy

1 1 1 , i i

I

' '
:

bude šminka.

LI. Btr 169 170,

\ !

I

: :..i. podobni

I skladeb jiných

;

•• M.i.,1.'. Ml itr

•Iksthum ini MA. mil

v lni



Vstup Petrv do kl. Zbraslavského. XVII

brzo po píchodu na Zbraslav 3
"), nemohlo by ovšem samo býti

dkazem toho, a tím mén svdectvím, že by Petr již velmi

záhy po založení kláštera byl se stal jeho lenem. Motal

jist pivní mnichy Zbraslavské — až na nepatrné výjimky asi

muže mladé 51

) — znáti i ten, kdo nco pozdji do kláštera

vstoupil, teba nesmíme zapomínati, že ono „brzo", provázející

zmínku o smrti Dtichov, zdá se býti voleno úmysln, aby

ukazovalo, že ten, kdo je pronáší, sám také dosti brzo po

založení stal se lenem kláštera. Než jiná svdectví iní,

tuším, ješt pravdpodobnjším, že Petr r. 1305 lenem
kláštera již byl.

Petr jest dobe zpraven o starších pomrech kláštera. Ví,

že r. 1293 (a ovšem i pozdji ješt) modlitby mnich konány

byly v kapli sv. Jakuba 3
"), ví. že bohoslužby pozdji do nového

chrámu panny Marie (založeného od Václava II. r. L297) pe-
neseny, a že zaátek toho stal se práv pohbem krále Václava.

33

)

Jsou. to arci vci, které se jist dlouho držely v pamti klá-

šterní, ale dojem z vypravování Petrova jest ten, jako by již

sám byl svdkem býval. Nemén podporuje mínní, že Petr

r. 1305 byl již lenem ádu, poznámka ukonující vypravování

o snu biskupa Jana Brixeuského : „jenž brzo potom na

Zbraslav pišed, vidní ono nám poadem vyprávl S4
). Konen

pak povšimnutí zasluhuje ješt .jedna, dosud tuším nepovšim-

nuta narážka Petrova, jenž, piítaje zachránní Zbraslav

ped útoky nepátel ochran, které jí poskytoval hrob krále

Václava, podotýká: „My, kteí jsme tohoto zakladatele spatili

so
) II, 18, zde str. 506: Ego enim omneš novi et vidi huius mona-

sterii a principio fundacionis personas et cum eis sum fere a iuventutis

mee tempore conversatus, unam dumtaxat persouam non vidi. fratrem

videlieet Theodericum, custodem primm, qui subito post fundacionem

. . . primus inter primos monachos cursum vité consumavit. Slova subito

post fundacionem nemají arci toho významu, jaký jim dle všeho piítá

Heidemann FDG. IX. str. 4T.">.

') Jak ukázal Loserth na uv. m. str. 469.

- I. 65, zde str. 13G: cum adhuc ibidem conventus divinum

celebraret officium,

3
*l I, 80, zde str. 170.

34
) I, 82, zde str. 171: qui ito postea iu Aulám Iíegiam veniens

nobis . . . enarravit.

Kronika Zbraslavská.
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a - nim .-. stýkali . . Sice i to mohlo by okazovati ke

stykm Btarfiím, mimokláSternim, ale v celé Bouvislosti zdá

lati výkladu, že zde Petr poitd se k tém, !

kladatelem kláštera kdysi v kl uném se stýkali.

Tímto konstatováuím musíme se spokojiti, teba podávalo

jenom dobu, k <

i
> Petr v kláštee již byl, nikoli kdy tam

stoupil. Uriti to bylo by snadno, kdyby l>yl<> 1/.- datovati «»nu

i dotenou Bkladbu Petrovu, v níž líí své duševní boje

vstupem do ádu, nebo skladbo tuto psal Petr dle vlast-

ního piznání, té oovicem, a ponvadž noviciát v ád
cienském trval n»k. bylo b) datováním jejím také ureno

datum jeho vstupu do ádu. Než skladba vymyká Be úpln

mu pokusu o bližší datováni '>. nemá ani jediné, by sebe

neuritjší narážky ... A také ostatní místa v kr ce, jichž

by jinak bylo lze k asovému ureni užiti, pi nedostatku

jiných /.prav pozbývají ceny. Nevíme, kdy zemel onen staiký

Dtich, jediný s prvních mnich Zbraslavských, ktei

osobn neznal '), a jebož úmrtsii datum urovalo by tedy

I, ;<: • nim. <|iii eundem fundatorem vidimua

v t ciiiii eo conTereatí faimus. B tím nutno Brovnati výše dotenou zprávu

li a dvora Václavova t, 69, zde str. láO), které Petr vidél. Obéma

doklady, rtad jejich jest jakýkoli, vyvrací se mínénl

rthovo, jakoby Petr Václava osobné nebyl znal.

i erth na n\. ni. -n iTi udává, že Petr ukonil noi

B, ale datum toto .; libovolné, a uvážíme li, že

', pyimá i datum vstupu Petrova do ádu

tbovi bylo asi jediným iveným dvodem to,

i skladbi
|
pravováni z let

boduj icí. Skladbou onou ui

oddíl první knihy, .i odpovídá to zpsobu tvorb) 1
•

p dobnými,

ekl bych, lyrickými partiemi jednotlivé oddíly uzavírá, pi erni zpravidla

i. k níž pedtím vypravováni d

il) uveden i pi rozboru kroniky ). Míuéni Loserthovo mohlo

ivu •• •• prvním zázraku na hrobe

t .iini pítomných, pítomného n

bral II. kap. inl zdánlivé

• im byl svdkem).

ponévadžrl
li\l

-
;

. roi I

.



Petr na Zbraslavi (do r. 1308). XIX

nejzazší hranici, ped níž Petr lenem kláštera státi se ne-

mohl, nevíme, kdy zemel onen Rudolf z Walderbachu, první

zemelý za pobytu Petrova v kláštee, nevíme nic bližšího

o knzi a mnichu Dtickovi z Uher, který býval spoleníkem

Petrovým v novické celle. A tak bez asového urení zstává

také zpráva — první zpráva o vstupu Petrov na Zbraslav,

již nám jeho samolibost zachovala, — dle níž zmínný práv
Piiidolf z Walderbachu o našem Petrovi, když jako novic

poprvé vstupoval k ranní bohoslužb, prorokoval, že bude

jednou opatem . . .

:!S

)

Teprve pozdji zmínky o eholuíku Petrovi plynou ponkud
hojnji. V kronice jeho objevuje se jedna karakteristická

známka, stojící asi uprosted mezi ješitností vypravovatele,

který se chce pochlubiti, a svdomitostí zpravodaj \ který po-

dává pramen své znalosti — míním onu vlastnost, která brání

Petrovi, aby zapomnl dodati, byl-li které události oitým

svdkem. A doba sama starala se o to, aby Petr nemusil

takové zmínky initi jen pi událostech nepatrných. Klášter

Zbraslavský za posledních dvou král z rodu Pemyslova do-

mohl se neobyejného rozkvtu, k emuž arci pisplo i to,

že se mu dostalo v elo tak znamenitého muže a obratného

politika, jakým bez odporu byl opat Konrád. Proto vývoj

souvkých djin eských dotýkal se také Zbraslav, zvláš

od té doby, kdy opat Konrád (a lze íci celý ád Cistercienský)

postavil se takoka v elo odboje proti Jindichovi Korutan-

skému.

-Když r. 1308 Jindich Korutanský povolal si ku pomoci

ozbrojené zástupy z Bavor a Korutau, Zbraslav, jak pi její

blízkosti u Prahy pirozeno, byla v první ad postižena po-

vinností opatovati cizím žoldném zásoby a spíži. Ale povin-

nosti té bylo od cizinc zneužíváno tou mrou, že i tak bohatému

klášteru zaalo se nedostávati prostedku. S osmi jinými mnichy

byl proto náš Petr poslán na as do klášterní vsi Slap.

V tamním dvorci zakusili dne 11. záí jakési obležení od

žoldné Bavorských, které však pro pestrašené mnichy

skonilo (až na malou episodu br. Fridricha, která není bez

;,s
; K tomu srovn. H, 19, zde ztr. 504—509.

II-
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q!) bez násilí splacením výpalného

roku Pti -
' zhoubách, kl inéu;i

;dcové zpsobili i i ských panstvích ki

>odivoval se spolu 8 jinými mnichy

/ [ými znamení jakémusi na obloze, onmž pozdji slyšel

iou vládu ned dného Jindi-

Zbraslavs materským klášterem

• n divu, , hto nepokoj-

, zašel ;i vidl, že i tento klášter n< menšími

. Zvláštní /minky tu ovšem zasluhuje,

• líci pítomen zejména dne 15. února 1309, kdy

iné Kuti, ikladným útokem zajali pední náelníky

Ani to nebyla nejdleži -t. jíž

lob ml bj em.

ych< ni podnt

onomu pí novici Petrovi tušilo budoucího

liom mli njakou oporu pro domnnku, l

mužem, kl vstupu 'i

Konrád. Ale k domm ruje,

ani p ii/ru. již Konrád Petrovi na

liénýin politickým jedn

I

Dosáhnuv k al se kaplanem svého o]

Konrád dn

rální kapitole ádu v Citeaux,

mla míti tak rozhodný vliv na vývoj dalších ud

bách. hne :. dorazili do Heilbronna, kde došlo

tem a králem Jindichem o budí

po letech, vypravuje o tom,

vzpomínií srpna spatl il krále Jindicha VII.

ikána Mal Kdyl

• -ni k hranicím

i

4
-

.

1,113,



Petr kaplanem opatovým. XX t

couzským, Petr nebyl již jeho prvodcem, nýbrž vrátil se do

Prahy. A vrátil se rád. Pinášel veselou novinu knžn Elišce,

jíž se otvírala nadje na dosažení otcovského trnu po boku

budoucího manžela Jana Lucemburského.

Již v této dob Petr získal si píze a dvru Elišinu,

byl zasvcen do všech jejích pomr, bývaje svdkem jejího

domácího zamstnání, 44
) a dve jednou nabyté nepestal se

tšiti po celý život. A nemohlo ani býti jinak. Na pátelství

v dobách strádání získané nezapomíná se tak snadno. A pro

Elišku byly práv tyto doby adou tžkých útrap a strádání.

Pro Elišku pobyt na dvoe jejího švakra, již díve nevaln

píjemný, musil se státi nesnesitelným od té doby. kdy ne-

mohly zstati utajeny kroky, které v její prospch podnikali

opatové Cistercienští. Než byly i jiné dvody, je: otravovaly

živo sensitivní dcei posledního velikého Pemyslovce.

Nelze pochybovati, že píze, kterou Eliška vnovala

Petrovi, nezstala bez vlivu na jeho líení. Tebas nkdy
dovedl také Elišce uiniti mírnou výtku, i:,

i pi vypravování

o ní není vždy nestranný. Kdežto Elišku líí vždy jasnými

barvami — vedle jiného také pieta k dcei zakladatelov

a dobroditelce kláštera tu spolupsobila — na druhé stran

nestaí nanášeti temné barvy, kde bží o její protivníky. -Ue

jednomu v jeho zprávách, i když jich užíváme s kritickou opa-

trností, mžeme viti bezpen: Eliška srostla s osudy krá-

lovství nkdy otcova, s ním živé cítila, jeho útrapy byly také

útrapami jejími. A tehdejší stav království eského jist byl

s to, aby v její vzntlivé mysli vzbudil nejbolestnjší dojmy.

Vláda Jindicha Korutanského (teba také jemu náš kro-

niká nkdy kivdí) jist nebyla šastna. Uvnit slába. místo

aby zabraovala jednotlivým pípadm rušení veejného poádku
>

sama podncovala spory domácích stran, a již tehdy — jako

také mnohé vlády (i Elišina i pozdji a mnohem pozdji —
nedovedla se vyvarovati oné nejapnosti. která proti nepatrným

sporm domácím staví ady cizích námezdných žoldné, jen

další rozuícení myslí provokujících. Odboj tím byl stupován,

na všech stranách, zvláš v Praze docházelo k zjevným srážkám

*') I. 92, zdo str. 230
45

) 11. 1. zút- str 432.



W1I Oi

Zdržuje 1 pípravy k bojm
i spoust] domácími Bvárj zpsobené, 46

) vidl škody, kb

pineslo Kižovnikm osazeni jejich kláštera od Wolframa, ,7
i

vidl zástupy cizinc, jejichž výpravy do okolí Pražského pro

spíži Btávalj se botovými výpravami loupežnými, 48
) byl také

Ikein památného obléhání véže mostské od lidu Korutan-

Bkého i jiných boj uvnit més( I
•

• ovšem zna

pfí8plo k urychlení koneného rozhodnutí. Dne 1. ervence

do slavnostní poselství k Jindichovi VII. - návrhy

•kv zpsobem, který by plány a nároky

smioval > páním zástupc království i

poselství byli — jak pirazeno - opatové pedních tí klášter

uiezi nimi Konrád Zbrasli ním

mezi neofficiálními tleny poselstva také kaplan Petr. Mžeme
jisté véiti Blovm jeho, že chvátal, aby ji/ ji/ dokal

tého vyízeni

J< d melo píznil eh, jii dne

28 ervence 1310 posl toupili zpátení cestu.
v

tenl nemlo býti Petrovi páno, aby jako ped rokem

m radostným. Ve SVindsheim pišel poselstvu

iil\ posel, vypravenj / ech se smutnou novinou

o novém vzmi n> Korutanské vzetím Kutné Horj . < >i»a;

nští, pední pvodcové odboje, na tuto zprávu n Ivážili

návratu <l" Cech, uchýlili Be nejprve do Norimberka, as nimi

jejich ti kaplani, Konrád, Jindich ;i náš Petr.* 1
) Situace

t v tu chvíli jist nebyla závidní hodua. Byli Be píliš

Btotožnili Be zájmy Elifiinými, v odboji proti Jindichovi Koru

tanskému píliš Be exponovali a vše na šastný výsledek

omluv b Jindichem Vil vsadili, tak že nyní úady i životy

jejich byly ohroženy. Chmurnou náladu této tžké chvíle ne-

klidného bloudní p<> cizích místech a napjatéh ekávání,

posti stí-1 iniknouti Inání zdárn ukoniti,

-

i
.

.

iti 141 I i.iti i i

1

, trus propter obedii

tun' seqaebatur dod de prope, al rideret Snem.



Petr s posly a Eliškou v íši. XXIII

podailo se Petrovi ješt po letech zachytiti strun sic, ale

vrn. 52
) A nebudeme na rozpacích viti také slovm, jimiž

líí radost ze setkání s Eliškou šastn vyváznuvší v kláštee

Ebrašském blíže Bamberka. 53
)

Odtud zstal Petr vrným prvodcem Elišiným, nejprve

do Heirnbachu, kde ho uvítání Elišce od Jindicha VII. a choti

jeho Markéty pipravené až slzám dojalo, jak obratným užitím

citátu z bible vypravuje, 5i
) potom do Špíru pi slavném vjezdu

k svatebnímu veselí, všímaje si všude všech podrobností a sbíraje

urité zprávy o nich, tše se zvlášt z vyznamenání Elišina

a každého úspchu svých krajan, a konen pes Weissenburg?

Hagenau a Štrassburk do Kolmaru, 55
) kde spolu s opatem svým

byl svdkem zármutku královny Markéty nad odchodem jediného

syna. V prvodu mladých královských manžel nastoupil také

zpátení cestu do ech pes Špír.
56

) Pi opanování Prahy

od krále Jana nebyl však dle všeho pítomen. A ježto ani

líení úinku, jaký mla zpráva o dobytí Prahy na Zbraslavi,

nenasvduje, že by byl býval úastníkem oné mlelivé radosti

mnich, 57
) zdá se, že zstal v prvodu svého opata, který,

jinými záležitostmi (i obavami?) zdržen byv, teprve pátý

den po vzetí Prahy tam se ubíral a cestou málem by byl

u Kivoklátu upadl v ruce prchajícího Jindicha Korutan-

ského. 58
)

Zstávaje (jako i jeho opat) v pízni královských manžel,

byl v jejich prvodu na cest do Moravy r. 1311, kde ho zvlášt

dojal sbor Žid, královským manželm ped Brnem v ústrety

picházející. 59
) Roku následujícího znovu provázel na Moravu

52
) Srovn. I 98, a zvlášt 99 (zaátek), zde str. 250 n., zvlášt

•J52—253.

53
) I, 99, zde str. 254.

'*) I, 100 (zde str. 258) Petrus autem egressus foras flevit amare.

55
) I, 103, zde str. 274.

59
) I, 104, zde str. 277.

5T
) Srovn. I, 108, zde str. 305—306.

58
)

I, 108, zde str. 308; arci ani zde pítomnost Petrova z jeho lí-

ení urité nevyplývá.

59
) I, 109, zde str. 314.



\.\i\ od.

královnu Elišku 60
) a byl také jejím prvodcem do ívan

kam vila p< /• izrakn a liostií.
'

'
i

o potom, r. 1313, byl pi vojsku krále .lana. do

[talie na pomoc císai Jindichovi táhnoucím, jehož kroky

ik n Hekenbacba zastavila a zpt obrátila zpráva o náhlém

uiiirt! i
I kdyby v. k Petrových ne-

iii u podailo stísnnou náladu na\
i

tíhnouti, llo by dosvditi jeho osobní pítomni

pi stnni mlo však

vzdáleni Petrovo / ech prodloužiti. Situace byla ee smrtí

Jindicha VII úpln zmnila, a král .lan, : mládí

atný politik a rozenj diplomat, uznal ihned za nutné

praviti dvrníka svého, opata Konráda, k svému i nkdy
.11 nejlepšímu rádci, arcibiskupu Mobuskému Pti

z Aspeltu. A Konráda ovšem i jeho kaplan musil pr<>\

upem na hrad Ehrenfels, odkud, súastniv

opal tí duchovních kurtírstú v Kohlenci, dopro^

pak Wurzburka. '

i Pi této píležitosti poznal

oblibu, bnoveni poádku tšila spoádán

Jindichova, jak Be o tom sám zmiuje

isti mohlj také plynouti zdívjších i ;

ibní i politický zájem, který ml král Jan na bud

volbi [Umskéhi • také pi schzi volii

ktM rvnu 1314 konala v Koblenci, setkáváme se snáším

Petrem
l
sna I zas • v prvodu opatové nebo jiných p

íbzích dalších osobní pítomnosti Petrovy n< •

btiti. snad jii ál Jan ú jich (a zejména voli.

Frankfurt 131 i Konrádovy neml potebí.

Pál •
: ke dvoru, zejména ke královn, potrval.

b akci politických projevoval se spíše sty] y

intimuín o tom dvra, kterou ho Eliška vyznamenala

r. I31n pi i

li ,
...

• li I. 1 10

I
I n.

'
!



Petr v íši. Volen za opata XXV

To však bylo již blízko doby, kdy Petrovi mlo se dostati

také jiného vyznamenání, veejného. Když opat Konrád, znovu

unaven starostmi svého úadu, které ovšem jeho politická

innost ješt zmnožovala, po druhé odhodlal se úad svj složiti,

dvra spolubrati vybrala mu za nástupce Petra. Dne 12. záí

1316 u pítomnosti opat Jana Waldsaského, Heidenricha Sedle-

ckého a Gerwika Oseckého stal se Petr opatem jednohlasnou

volbou, jak nám jeho (pro nás ovšem vítaná) ješitnost ne-

opominula zaznamenati. ,;T
)

Opat Petr vynikal jist vzdiáním i zkušenostmi nad

ostatní své klášterní spolubratry, nicmén rozhledem politickým

a schopnostmi státnickými svému pedchdci nemohl se rovnati.

Než zatím nebylo nutno také politickou úlohu opata Konráda

pejímati, an i po složení úadu opatského nevzdal se innosti

politické a zstával pi dvoe. Proto také bylo — aspo pro

první dobu — více mén nahodilé, byl-li Petr svdkem njaké
dležitjší události politické. Brzo po svém zvolení súastnil

se schze vyšší šlechty v kláštee sv. Klimenta v Praze,

svolané k upokojení zem, jež byla rozervána domácími sváry,

stupovanými neopatrným povoláním cizích žoldné od Elišky,

nezdá se však, že by tu byl ml vynikající úastenství.

Téhož r. 1317, když ubíral se ku generální kapitule ádu.

královna Eliška svila Petrovi poslání, které mlo krále Jana,

déle roku mimo Cechy meškajícího, upozorniti na potebu

jeho pítomnosti v zemi. Vraceje se z Citeaux, Petr setkal

se s Janem dne 22. záí v Trevírti, a odnášel slib brzkého

návratu králova, k nmuž pak skutené došlo.
68

) Zbytek roku

a celý rok následující ztrávil Petr, až na njakou návštvu

v Sedlci, G9
j ve svém kláštee. Zde také byl dne 24. kvtna

1319 pítomen zasnoubení sestry Janovy Beatrice s králem

Uherským do rukou jeho posl, což zajímavým zpsobem
vylíil. 7<)

)

Mezitím mír ped rokem v echách smluvený neml
dlouhého trvání, ano propukl v rznice mnohem horší mezi

• 7
) I, 129, zde str. 415.

SH
) II, 1 (zde str. 432).

69
,) II, 3 zde str. 440 : infra unius anni spacium, ut experimente

didici, in porta Scedelicensi 30000 hoininnm šunt sepulta.

™) II, 5 (zde str. 443).



XXVI "d.

tni královskými manžely, ímž boue sotva uklidnné

znova ;t mnuli. -
j 1 1 povážlivji zaaly se zdvihati. Došlo t;ik

daleko, že král Jan v ervenci 1319 hnal útokem na Staré

•
• .. stží odolalo. V obleženém m

byl také opat Petr, bez pochyby pi 'Ivon- královny Elišky,

která / Mlníka do Prahy pijela Oddanost k mílová

královn nebyla dosud ochladla, a dvra, ;
il. roz-

:i.i také n:i Dejbližil okolí královninu. Také mladé Svato

I li- te knih- .lana Marii, pozdji královn francouzí

stal se Petr vdob jejího tíletého pobyta vechách (erven

• •i 1322 dvrným pítelem a rádcem

tle podobných návštv n dvora jinak z klidu kl íšterního

byl vyrušován povinnými cestami ku generální kapitule

i ni ii . Pi podobné píležitosti asi prošel r. 1321 etné kraje

Porýnské a Francouzské, spatil tu spousty, které povra sp&-

Bobila na etných chorobincích tamních, a odnášel si /. kláí

aforimundského zajímavý dokument povrivého antisemitismu,

domnélj lisí papeže Jana XXII.. o jehol autentinosti i

Bám pochyboval.

Brzo potom však dostalo se Petrovi jiného podntu k ob-

tam Rozpor královských manžel Be piostil,

r L322 Eliška opustila Prahu a zdržovala Be delší dobu

avoích u zet svého Jindicha, chot Btarši dcery

Markéty, v Landshut, Koub aj.; zde jmenovit dne 27.

bezna L323 dala život dvma dceruškám, Anno a Al/ht.

Petr ji zde astéji navštívil, a ji/ picházel úmyslné i na

svých cestách Be zastavil. O nezkalené dvrnosti svdi /minky

jeho o toto dob života Elišina V jeho pítomnosti zaslíbila

mladší / dvojat adu Cistercienskému, pátelskému oku jeho

nezstal Bkryt nedostatek, jímž Eliška trpla, kdy/ jí rozkaz

manželv až do návratu zastavil všeckj dchody, nezstala

skryta podpora, kterou ji udlovali ze Jindich a král Ludvík,
74

1

I i T. H'.(,

' II, i mn \i\i-
| Bichi Mia di\it.

I! ' 169 ii.

• II. i-.', ade itr iTi. kvýkladu, iebj Petr lEHIkou \<y\ setrval

Hek po <••: lobo jejího vyhnaniti (jak minii Peackeek 16 ;i

poBtn Palackj l?j neopravují. O zaslíbeni mladé Ettikj



innost opata Petra. XXVII

a dvrné styky jeho s královnou zasvtily ho také do choulosti-

vého tajemství, že Elišce po návratu z Bavor zbyly dluhy. 75
)

Proto také mnohem radostnjší byly styky po návratu Elišin

do ech, kam i král Jan se vrátil, zvlášt dne 24 dubna 1325.

kdy radost ze smíru v královské rodin rozmnožena byla ješt

navrácením od krále dlouho již odatého statku klášterního

Landšperka. Nebylo divu, že hned msíc po znovunabytí Petr

vypravil se na Landšperk obhlédnout panství a zaídit, eho
teba. 76

)

Již tato zmínka prozrazuje, že Petr byl dobrým hospodáem,

který svj klášter zvelebiti se snažil,
7T

) zejména také stavbami.

R. 1327 dokonil stavbu nového reíktáe 78
), a také o jiných

dobrých stránkách jeho správy dje se píležitostná zmínka.

Brzo potom pikroil k rozšíení a zvelebení Mariánského

chrámu na Zbraslavi, nkdy od krále Václava založeného a pi

jeho smrti obadm oteveného, ale ve zlých dobách pozdjších

tém po 22 let dále nebudovaného. Dne 8. kvtna 1329

položil základ k pístavb nových kaplí a dokonení celé stavby. 79
)

Bylo to umožnno pízní královny Elišky, která již díve

(132ó) klášteru darovala a r. 1327 od papeže stvrditi dala

patronátní požitky kostela v Rouchovanech. Snad tato okolnost

pimla Petra rok ped zahájením stavby k cest na Moravu

1328, kde za pobytu v Brn dne b. srpna zažil vtší zem-
tesení. 80

) A hned roku následujícího (22. kv. 1329) byl svd-

kem podobného zjevu pírodního v Praze, když zde náhodou

se zdržoval v dom, jenž byl majetkem kláštera.
81

) Téhož

roku, snad cestou ku generální kapitule, zastavil se v Mohui,

kde vidl zpustošený (z ohled strategických ped obleženími

klášter sv. Albana. ?2
) Vedle povinné návštvy kapitul také

75
1 II, 14, zde str. 488.

76
) II, 14, zde str. 489.

"j Svdí o tom také pée o vymení hranic panství klášterních

a upevnní jiného majetku, patrná z etných listin u Tadry (. 30, 41

43, 45, 46, 48, 54, 67 atd.j.

78
) II, 19, zde str. 516.

T9
) II, 20, zde str. 528.

80
) II, 20, zde str. 522.

M
) II, 22, zde str. 530.

8
-) II, 21, zde str. 529.
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jiné povinnosti eholní uutívaly bo opouštti klášter vlastni

\i |
jiných. Zejména ve Waldsasích ;i Sedlci,

Zbraslavi spíznných, h
zdržoval, jak z nahodilých zmínek patrno. Do Sedlce zejména

na piSel \ noci na 15. ledna 13HO, práv když

opat Fridrich, umíraje, ml býti zaopaten. P< vykonal

tenl sledujícího vykonal také poheb opat\

\. jsme bohužel podrobnji zpraveni, bylo-li povine

opat Cistercienskýcli ns jako

orosili néra< ;en. kapitula, j jen vždy po nkolika

letech nebo na zvláátní vyzvání ádu. M
) Z kroniky Petr<

nrl é pravidlo vyšetiti, jesl možno, že vyprai

kapitule astji než uvádí, snad každor< cné. Kdyby tomu

o tak, r. 1330 cesta tato byla by mu zabránila vykonám povin-

rti ku královi .povinnosti Btejné nevyhnuteli

mi. Eliška zemela dne 2£

a pi jeho dvrném pomru ku i

bylo !•;. rtlitelno, že Petr, který jinak neopomin

nikde uvésti, byl-li které události oitým svdkem, o smrti

lišiné mluví, tebas vele, pece tak i

bybovati, byl-li pítomen. 8
*) A. sotva lze (mimo

nemoc) nalézti jinj dvod, který by ho od úastenství byl m
zdr; Mládnuti bývalé dvrnosti nedovoluje my-

sliti pi. na klášteru ješt v závti projevená,
M

j i také

K losterleben eti 13, 1
1 ;

poslednímu

l mohla 1>\ na í poznáml

l Konrád i Heilbronnu jel ke kapitule

• ilii unii. Loscrth na »v. ni Btr. 17 •

. kapitul l>\ la porini

ik dokladu pí tmni.

fgobní pítoi

p Ltuil nul. i- ilu junctis ; ale

I Ib enl pohbu
Ij konal biskup

i a erekl,

kapitule t. i. ne

Idá do kronik} II

mohl mu býti poslán i od ného prim

III. 1688, ku I



innost opata Petra. XXIX

vroucí a místy dojemný uekrolog jí vnovaný. 87
) Než starosti

úadu, na jichž tíhu Petr již díve si stžuje. 8
") nedovolovaly

na dlouho oddávati se zármutku.

V dubnu 1331 byl opat Petr, nevíme za jakým úelem,

v Norimberce,
89

) téhož roku v ervenci dlouho a netrplivé

oekával v Režn návratu Janova z Itálie, a zdá se, že zdržel

se zde po celou dobu 22denníko vyjednávání Janova s. Lud-

víkem na ostrov Dunajském. Aspo v srpnu t. r., když Jan

sešel se s panstvem eským ke zvláštnímu jednání v Do-

mažlicích, vidíme Petra v jeho okolí zase.
9
") V nejbližších

letech opat Petr byl asi trvaleji zamstnán v kláštee. 9
')

zejména nákladnou stavbou vodovodu, který v záí 1333 byl

dokonen. J

i

Ztráta nkolika milých duší v posledních letecl zdá se, ze

Petra, tou dobou starce skoro sedmdesátiletého, ponkud
zhroutí ia. takže, dojímán jsa nad to neblahým osudem milo-

vaného království eského, pojal již úmysl, nechati iunosti

djepravné. Ale píchod králevice Karla pinesl nové osv-

žem'. Resignace, v níž Petr pochyboval, doká-li se lepších

as, 93
) zmizela, osobnost mladého knížete slibovala záruku

lepšího rozkvtu zem. a pes všecky pochybnosti, bude-li

moci dlouho ješt z toho se radovati, Petr zaal psáti novou

knihu svého díla. A jako by se vracely doby, kdy opat Zbra-

slavský býval stálým hostem u dvora, Petr vstoupil v bližší

styky s Karlem i jeho chotí."
4

) To snad dalo podnt k a-

stjším návštvám v Praze a k delšímu pobytu. Pi jeclue ta-

x:
II. 25, zde str. 547—551.

s* II, 18. zde str. 504.

V listé, který Petrovi píše Jindich, notá králv (II. 28, zde

str. 56U— 1) praví se: Hoc anno, cum essemus in Bawaria siraul, au-

divimus ambo et vidimus . . . Propter ista idem Ludwieus cum Ottone,

qui eciam predicto co n ili o in Xurnberch interfuit, kterýžto do-

datek vyluuje možnost vztahovati první zmínku na pobyt Petrv

v Režné v ervenci což jinak pi pozdním datu listu bylo by možno).

90
j II, -27, zde str. 556.

91
) Srovn. listy z tch let u Tadry . 59-63.

92
) II. 34, zde str. 571.

15
II, 29, zde str. 563-564.

'•'*) III, •_', zde str. 577: Magno habemus pro gravamine. quod ipsa

solum loquitur in sermone Gallico.



píležitostí, v ervenci 1334, byl Petr svdkem pohorš-

rvaky duchovenstva Bvétského b mnichy žebravými '

i

v\ hospodá ohl i Petrovi i pozorností, kte

roo vnoval vinicím v Champagni a Burgundsku, kdj

tudy r. 1334 ubíral patrn ku generální kapitule.*") Ale pravé

tou dobou zuil tam mor, jehož všecky hrzy vidél Petr

i. Za Bmutné toto divadlo bylo mu však ná-

hradou prohlížení etných ostatk v Paíži a u bv. Diviše,

kde také Bám na Bobe pocítil zázrané prý úinky vody

/. tamni Btudánky. A mél-li již drive píležitost podiviti stí

né moci bv. Bernarda v rodišti jeho Fontaines u Dijonu

v Burgundsku, tím více podivoval se v Clairvaux etným pa-

ni oa tohoto Bvtce, pru Petra arci jako ''léna téhož radu

tím památnjším.
:

i Na zpátení cest v íjnu setkal bs i Tre-

víru b arcibiskupem Balduinem, od nhož jako dávný pítel

celého rodu l byl pijal
i

A ovšem také neochably

iké styk] b domácími leny panujícího rodu. Kdy/

v druhé polovici února L335 nejmladší dcera Janova Anna

Bla býti provdána za <>tu Rakouského, Petr byl cestou do

Znojma jejím prvodcem a poskytl ji zejména \ Jevišovicích

duchovní útchy.

Alf hlavni pozornosl Petrovu v tu chvíli, jak

opíral] k rošti hospodáské. Nepokojná doba, válené

a diplomatické podniky Janovy, vyžadující mnoho pen<

lidu i od klášter, neúroda atd., inil) Bprávu kláštera ne-

obtížnou Ani tak dobrý hospodá jako Petr nemohl

i i uchrániti dluh, do nudí/. Btále více zabedal. K živel

min pohromám, které klášter Btíhaly, nutím piísti t<

žár, kt.i\ i. vatil kostel bv. Ondeje v Praze, pod

patronátem klášterním stojící. Zázrak, který se tu dle domnní
a udal B hostii, byl inu asi pohnutkou, aby restauraci

i co nejvíce uspíšil. .li/ dne 22. prosince kostel u pi

li! - n.

Iis( prokorátora Doranda III. B /'i<-

uno, qu&ndo BÍmal eramus in i istercio temporc
ralis .:i|iiinli . . .

-
1 ii.

:

li



Petr v Clairvauxu. Poslední léta jeho. XXXI

tomnosti Petrov znovu zasvcen, a v únoru r. následujícího

vložena tam pamtní deska o celé události. lo
°)

Nkolik msíc ped tím Petr vypravil se ku gen. kapi-

tule, neml však této cesty, která by byla bývala toho druhu

poslední, dokoniti. Když se tinácti opaty jinými zastavil se

ve Wiirzburce, další kroky jejich zarazil list císae Ludvíka,

jímž zakazoval jim další cestu upozornním, že král Filip

Francouzský zajímá poddané nmecké, do jeho konin pi-

cházející. Pi návratu Petr mohl pozorovati v zemích írán-

ských pípravy k domácí válce již již nastávající.
101

)

Možná, že zmar této cesty pekazil Petrovi setkání s pí-

telem, s kterým jist rád by se byl pozdravil. Byl to proslulý

cestovatel, rytí Vilém de Boldensele, ped krátkým asem (téhož

r. 1336) po dva msíce host Petrv na Zbraslavi, kterýž poho-

stinství Petrova rád vzpomínaje, oznamoval Petrovi novou ná-

vštvu (a snad i vstup do ádu), když mu dne 29. záí 1337

po svém poslu Františkovi Kišanovu z Prahy posílal sve

dílo De státu terrae sanctae.
102

)

Spluil-li Vilém svj slib, nelze uriti, tím mén zda jej

splnil ješt za života Petrova. Zprávy o Petrovi zvolna zani-

kají. Jedna zmínka (bude o ní ješt e) chce tomu, že také

Petr, jako nkdy oba jeho pedchdci, odhodlal se složiti

úad. Ovšem nebyl by to asi býval pouhý jejich píklad, který

by ho k resignaci byl pohnul, nýbrž spíše obtíže úadu. Fi-

nanní stav kláštera klesal stále, r. 1338 klášter byl nucen

pijmouti penžitou podporu markrabte Karla, zaež mu za-

stavil zlatý kíž, nkdy od dda jeho, krále Václava II, klá-

šteru darovaný.
103

)

Posledn setkáváme se s Petrem jakožto opatem dne 13.

ledna 1339, kdy pítomen byl v Praze jednání o uklizení

,0
°) III, 15, zde str. 613.

101
) III, 14, zde str. 611.

10i
) List otiskl znovu Tadra . 70; o Boldenselovi (který vlastn

slul Otto von Xeuhaus, býval dominikánem v Alindenu, a teprve po

útku z kláštera asi 1330 pijal jméno Vilém de Boldensele), srovn. Gro-

tefend, D. Edelherren von Boldensele oder Boldensen v. Zeitsch. d. hist.

Vereines fr Xiedersachsen 1852, str. 209, kde také cestopis jeho znovu

(a lépe než pedtím) vydán.

Tadra . 73.



JI l>od.

jporu kláSl Sedlecki I
.

- to vlastn po-

trovi vbec. Sebot i kdybychom piložili viru

seznam opat Zbraslavských

tioval, nemáme pro ni ví sama,

správné udání I ú opatství Petrova ini podeze-
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nomicko-chronologického.
10

") Ale nejlepším prostedkem k po-

znání jeho ducha jest jeho kronika, jejíž rozbor teprve mže
býti základem definitivního úsudku o jeho osob i cen jeho

díla.

2. Kronika Zbraslavská, její vznik, složení a význam.

a) innost opata Oty.

Bylo již svrchu doteno, že není dostatených dvod
klásti vznik officiální historiografické innosti na Zbra-

slavi píliš záhy. Tebas vždy bylo možno, že mniši Zbraslavští

zaali vésti njaké annály, positivních dkaz nemáme. A teba
také, jak ješté uvidíme, bylo možno, že jednotlivé ásti ny-

njší kroniky mohly vzniknouti ped svým splymmui s offi-

ciální kronikou klášterní, základ k tomuto dílu položila teprve

innost druhého opata Oty. Tím jest také dána hranice, ped
níž kronika naše ve svém celku nemohla vzniknouti, a v hru-

bých rysech také vyteno období, do kterého spadá úasten-

ství Otovo na tomto díle. Otovi byla pobídkou k zaetí této

práce smrt zakladatele kláštera, krále Václava II. Pikroil

k práci své tedy teprve roku neb po roce 1305. A ponvadž
nemže býti pochybnosti, že po dobu jeho života nikdo ne-

pomýšlel na to, pidliti pokraování v práci Otov nkte-

rému jinému mnichu, máme rokem jeho smrti (1314) vytenu

v hrubých rysech také zadní hranici doby jeho innosti. Jak

vysvtliti, že za celou tuto, pomrn dosti dlouhou dobu Ota

nenapsal více než prvních 51 kapitol (a také zde lze pochy-

bovati, vyplvnulo-li vše z innosti jeho), jest otázka, pro niž

nemáme odpovdi a o níž všecky domnnky jsou zbytené a

marné. A pece — teba bychom se musili hned naped vzdáti

každé nadje na odpovd — otázka sama pímo dráždí,

zvlášt když si uvdomíme, že Ota sám vytkl své kronice

cíle daleko užší, než potom (zásluhou Petrovou) kronika Zbra-

slavská spluje.

Ota — a to jest moment, na který, jak pozdji uvidíme,

los
) Pescheck v N. Lausitz. Mag. XII str. 536, pipomíná, že byl

takový rkp. nedávno nalezen v Heiligenkreuzu u Vídn. Ale pátrání

moje po nm zstalo marné.

Kronika Zbraslavské. !"



X.WIY •
v' 1

nutím zvláštní draz klásti odhodlal se psáti toliko život

zakladatele Zbraslav, krále Václava II, a také tento úkol

jeftté -i omezil. Bán praví vpedmluvé, že se rozhodl „n<

o živote i mravích , Václava . . . krále . . . prostým slo-

nem prosaickým vypsati*, a nco níže vymezuje úkol svj

:: „ale ponvadž vci mnohé ve slova nemnohá se

zahrnuji nesnadn ky jednotlivé skutky svrchu jme-

novaného knížete . písmem probrati nemohu, proto velmi

skrovn jeho a otce jeho, pana Otakara, oaped vylíe iny,

k t ni -ktku ni p o d i v ii li o d n v m, j ež pi žalo-

z ,.
i, i i, te ra /. b rasi a v s k é h o náplni 1, v pí-

tomném spisku se obracím" \ vren jsa Bvémn úmyslu.

perušuje se, kdy/ jinými událostmi byv zlákán, na chvíli

• » oich byl vypravoval, poukázáním k vlastnímu úkolu Bvémui

„Ale ponvadž / lásky k tomuto mladíkovi [Václavovi II
|

pítomnou práci jsme zapoali, vyžaduje tuho as. abychom,

neminouce ostatních okolk nyní ve vypravování postupovali,

pisnjíce cíny .i- bo, abychom, do omrzeni obracejíce pozor-

• k tomu, co nenáleží k našemu úmyslu, pozor majíce

i mén potebné, nepišli píliš" pozd k tomu. na 6em

jsme se rozhodli." ')

.li/, tím jesl ucel podniku Otova jasné naznaen. A uvá-

žíme-li dále, i i hned v pedmluv oznauje dílo

ia vzdélavatelnou,*) pochopíme Bnadno, že nebželo Otovi

Ku. I. kap, l. ede str. 10): quedam de rita «'t moriboa ....

Weaceslai . . piano rtilo dictaminis exarare diapoaui

qoomam malta verbia paucia constringuntur aon facile, quo singola

prefati princip il. i. .jim- gessit, Bcribendo pertransire

n»-.| iqoe ipriua domini Ottakari preacriptú

que i" fundacione monaaterii Aule l!<-gie admiranda com-

d preaenti opuiculo me converto.

Ku I kap ii /]•
: Sed qaia amore huiut urtenia pra*

m incepimus, tempua <\icit. ut ceteria ommiatia anfracti-

imodo in dictamine procedamua, ne don
qne dob -íint noatri proposití, morose intendimus, minua ne

qoe deerevimua tardiua reniamus. Ostataé tento p
•i kronik] také pozdji 11.24) opat 1'etr . nova.

-

1 Qnatenna meo licel inu ti li auggerente *- t ? i . I i . eo eiuadem n

rit* eenunendabil in proficiendi argumentm i>ro

deal
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o dílo djepisné ve vlastním smyslu, ba ani o vypsání života

krále Václava, nýbrž o život zakladatele kláštera, jedním slo-

vem o legendu, 4
) jíž snad mlo býti užito k posmrtnému

ješt oslavení jeho gloriolou svatých.

Tím jest již také dáno stanovisko, s nhož práci Otovu

nutno posuzovati. Stedovkému léto pisci jsme vdni za to.

co nám ve svém vypravování zachoval, nebudeme od nho
žádati hlubokého chápání vnitní souvislosti událostí, o nichž

vypravuje. Tím mén smíme toho žádati od autora legendy,

který vedle historických (— a mnohdy více než jim — ) slouží

také úelm jiným. A legendární ráz vypravování Otova

v jeho díle objevuje se dosti asto a dosti zeteln, tam kde

pohnutky jednotlivých in svého hrdiny hledá, nebo základní

motivy z vlastní fantasie rozvádí tak, aby co rej píznivjší

svtlo padalo na osobu, která jest stedem jeho vypravování.

Bylo již astji (od Palackého po Losertha a Emlera) po-

ukázáno k této vlastnosti naší kroniky pi líení osud Zá-

višových, jeví se ve zpráv o Albrechtovi (I, 46) a j.

Tato vada díla Otova, již povahou jeho práce daná,

mírní se však jednou vynikající vlastností Otovou — onou

chvályhodnou svdomitostí, s jakou vypracování i takového

díla podstoupil. Jist nemáme píin pochybovati o jeho dobré

vli, praví-li, že odhodlal se vypsati o Václavovi „co jsem

poznal o nm tajné i veejn ne tak z doslechu, upraveného

mimotnými emi zpravodaj, jako zrakem, jenž rozhodím jest

nad uši spolehlivjším". 3
) A teba nebylo lze viti tomuto pi-

znání doslovn — Ota jist nebyl osobn úasten všeho, co

o králi Václavovi vypravuje — pece jist slova tato mohou

býti svdectvím o snaze, dovdti se a povdti pravdu, což

projevuje se práv tam, kde Ota dotvrzuje pravdivost svého

líení svdectvím tch, kteí to vidli.
6

)

4
) I k tomu bude níže nutno se vrátiti.

5
) I, 1 (zde str. 10): que non tam auditu extraneis relatorum ac-

comodato sermonibus, quam visu, qui arbiter est aue cercior . . .

6
) Hoc michi dixerunt. qui secm crebro fuerunt (J, 14, zde str.

32 ;
— pestilencia in terra prevaluit, quantam retroactis temporibus,

prout a senibus didici, nullus ibi expertus fuit (I, 12, zde str. 26).

Mimo to dovolává se veejného mínní také v kaj). 21. a 24. (jak již

upozornil Bucbmann).

III*
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Spolehlivost jeho údaj zvyšuje jesté užívání listin. A.6-

l<,,liv ota — proti pvodníma úmyslu, jak se zdá, — zaklá-

listiny kláštera Zbraslavského opomenul «lo své práce

rložití,
1

i"
' pravdpodobno, že ve vypravování listin

tchto užil, jako Bnad i jinde listinné správy nezstaly mu

neznámy.*) Vedle toho vsehe vsak opíral se Ota takéostaraj

prameny vypravovací.

V novjší dob bylo vysloveno mínni." i že zvlášt vy-

pravováni o založeni kláštera Zbraslavského (zejména kap.

3tí 42) bylo patrn od Oty samého — složeno již díve,

záhy po založeni kláštera a do kroniky že již jako celek

pešlo. Lei bližší pihlédnutí ku kronice saun- nedovoluje

nám tomuto mínní pisvditi. Jest pravda, že líení, eknme,

praehistorie klášterní, jest zvlažte živé, názorné, plné zajímavých

detailu, Aletovse nestaí k domnnce (již jinak nic nepodpo-

ruje, naopak nkteré zjevy vyvracejí), že by líení musilo

Nelze pochybovati, že namel tchto

•i v kláštere, když Ota ivé práce se pod-

jal, zvlášt kdy/ byli tém vsickni první lenové konventu

/ nich Ota — dosud živi, když ve stálém styku s klá-

šterem zstával osobní úastník všeho toho, Heidenreich Se-

dlecký. Vypravováni o zaátcích kláštera i tam, kde tvoi

jakýs souvislý celek (kap. 36 42), jesl b ostatními ástmi

díla Otova úpln organické, nikde není Btopy, žo by do práce

vznikající bylo již hotové pejato bývalo, jest pedcházejícím

vypravováním podmínno a také - následujícím úzce slou-

luasnému vypravovateli nesmli bychom také impu-

SroTB l. ;

: i" .i 12 kryjí se se Bloyy prrni laklá

i Také konec kap. 18 zdá M býti

e shod ncni viit, l/c

Ota mohl /nati nkteré jiné li>ti:i\ starší . náa
místech Ota mohl užiti sprái listin-

i. ... dokazuje noTji

•

rislémn \ypra-

luji dv kapitoly obsahem spi-

mnohem dfiva
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tovati takové nepesnosti, jaké vidíme v Otov líení o ná-

hrad dané biskupu Pražskému. 11

) A také jiné dvody pro

domnle starší pvod této partie neobstojí;
12

) mínní podobné

mohlo vzniknouti jen tím, že nepoznal se dostaten vlastní

úkol Otv, napsati legendu. A tak konený závr nemže
zníti jinak, než že není dvodu pokládati tuto ást za starší

a tedy jakýsi pramen Otv (teba od nho samého, ovšem

díve, psaný).

Naproti tomu však Ota k nkterým písemným pramenm,
jichž užil, hlásí se sám. Dovolává se njakých starých histo-

rií pi zmínce o starších djinách Polských,
13

) znal jakousi

kroniku, jednající o založení kláštera Kladrubského. 14

) Ale

také ve starších ástech — a tam ovšem tím spíše — odka-

zuje na jiné prameny, zvlášt zcela uritými slo^y: [o bojích

Otakarových] hojnji vykládají, kdož o udatných inech jeho

dle bezpeného vdní kroniky sepsali a v rozliných svazcích

k dstojné poctivosti potomstvu je zstavili.
15

) Citát tento

zdá se urit ukazovati ku pokraování kroniky Kosmovy,

známému jménem „Píbh krále Pemysla Otakara II" a

„Vypravování o zlých letech po smrti krále Pemysla", z nichž

první práv zde také stylisticky se ozývá (jak na svém míst
upozornno), a jejichž užití již jinde

1

) bylo dostaten pro-

kázáno, takže není teba zde k tomu se vraceti.

11
) Srovn. str. 87, pozn. 1.

l
-j Bachmann uvádí také, že pi zaátku líení (kap. 36) praví se:

A. i. 1291 — ipse erat annus etatis d. Wenceslai 22, kdežto ku konci

(kap. 42) se dí: Acta šunt hec a. d. 1292 — ipse est annus etatis . .

Ale nehled k tomu, že erat má toliko Loserth (u Emlera jest est)

a že by bylo nutno díve vyšetiti, které tení jest správnjší — (a
ani tení Loserthovo nemá toho významu, jaký mu Bachmann pikládá)

— celé závrené datum v kap. 42. zdá se pocházeti (i s datem den-

ním) z njaké listiny a naprosto nemá té prkazné moci, jakou mu pi-

ítá Bachmann.
13

) I, 50 (zde str. 101): „prout antiquorum narrant historie".

u
) I, 38 (zde str. 81): preterire non possumus ea, que referente

cronica, que defundacione Cladrubensis tractat cenobii, scripta coguovimus.
,3

) I, 4 (zde str. 14— 15) luculenter insinuant, qui de suis gestis

fortibus ex erta sciencia cronica conscripserunt et in diversis volu-

minibus . . . posteris reliquerunt.

,e
) Loserth v AOG 51, str. 467 n. a ve vydání v pozn. ke kup

2—9; jeho vývody korriguje v nem (a ne vždy správn) a dopluje

novými shodami Bachmann na uv. m. str. 52 n.
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táni tím nejsou jeté pramen] Otovy vyerpány. Bací

m.iiiii to byl, Kt« i .. se novji pokosil o dkaz, že vedlo

téehto annálú užil Ota tak< ; letopisnycli pramen jiných.

Bachmann stojí animositoo proti Loserthovi uékdo ,ial

trhnouti vedle správných oprat také k popíráni vci I.o-

Berthem zjištných a jinde zase \ horlivosti, dokázati svjy

názor, za doklady pokládal zjevy, které doklady nejsou,
,;

»

nutno piznati, že se mu podailo dokázati, jak Ota

užíval také pramen jiných. Byly-li to njaké annály Rakouské,

.'i (což se mi zdá pravdpodobnjším) njaký jin\ pramea

ztracený, nutno prozatím /ustaviti nerozešeno.

Pisvéduje mínni Bachmannovu, nejnovji Graebner 1")

postoupil dále s mi. i/i se dokázati, ze ke véem tmto jeftté

-,

1 1* > ztracenj pramen v kronice Zbraslavské nutno pro

duhu pripouitéti. Ale otázka, pokud lio l»ylo užito, vede dále,

fraebner ml za potebné zkoumati (— a nebylo to ostataé

ani jeho úkolem). Souvisí s otázkou, pokud Otv pokraovatel

e dotekl. A k tomu cíli nutno znáti

b) i ii ii (i - 1 ii pal a Petra,

kterou vsak teba rozdliti ve dv období. Na tomto místi

nás pedevším otázka, kdy Petr zaal pokraovati v díle

svého pedchdce. Nebyla l»y ani potebí zvláštního ujištni

. abychom vili, /"• nestalo se tak ped smrti

r ime nejmenšího dvodu domnívati se, že bj byl

kdo pomýšlel na to, vyrvati Otovi dílo zaaté z rukou, na

opak všecky okolnosti dosvdují opak, tak že b uritostí

mžeme íci, \ pokraování v díle Otové ped
•ni i. 1314 se neuvázal.

• l ftovy, Petr, jak ješt níže uvidíme,

"'•• uuh úl; pravdivo* wxféh ilav

lni Bachmanových jaxtaposíi kroniky Zbnt-
•iitm \ i ti'1< >1>

i „j,.},; j.rvni i po
: 'nuly.

Bobm Politik .i,. /n1. si r |&g „.

Vyplývajícího ,| edmluvé k Janori, opata Wald
'i mlnvi.
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rozšíil program její
J

"), nicmén doufal, že bude moci jedním

svazkem práci takto rozšíenou dokoniti. Tím asi lze vysvtliti,

že první kniha kroniky Zbraslavské jest proti ostatním dvéma
tak nepomrn veliká. Obsahuje nemén než 130 kapitol

proti 34 kapitolám knihy druhé a 15 knihy tetí. Každá
z tchto knih tvoila pvodn samostatný svazek, ale z nich

zachovala se v pvodní form toliko kniha druhá, jejíž rukopis

uložený v bibliothece Vatikánské zdá se býti podle mínní
Palackého autografem Petrovým. 21

) Ostatní knihy zachovaly

se toliko v opisech.

Eozdlení jest více mén vnjší, zejména pi první knize

zdá se, že Petr, zaav psáti v témže svazku, v nmž nedo-

konené dílo Otovo bylo zaato, snad i nedostatkem místa byl do-

nucen první knihu ukoniti. Nicmén i tak není toto roz-

dlení bez jakéhosi vztahu ku pedmtu. Vypravování knihy

první koní se zvolením Petrovým za opata (1316), a tedy

událostí (pro osobu autorovu) i pro klášter dosti dležitou —
a dílo Petrovo chce vždy zstati kronikou klášterní, pedevším

mnichm urenou. K ukonení knihy druhé a zapoetí tetí

dalo podnt Karlovo nastoupení ve správu Cech, k nmuž
nové nadje se pojily. Lze íci, že toto oddlení posledcích

dvou knih jest také umlecky odvodnno. Živjší tóny líení,

podmínné práv novými nadjemi, oste kontrastují se chmurnou

náladou knihy druhé, neblahým událostem vnované, a již proto

žádaly zvláštního, samostatného oddílu. Konec knihy tetí

zpsoben byl smrtí Petrovou.

Již tento struný pehled ukazuje, že dílo toho druhu,

v nmž Petr umínil si pokraovati, dokud bude živ,
2a

) ne-

-°) Mínní Loserthovu (na uv. m. 476—477), že by Petr, když po-

kraovati zaal, byl ml v úmyslu toliko životopis Václavv dokoniti,

nemohu pisvditi. Loserth dovolává se slov Petrových o Václavovi

(II, 27, zde str. 557) „propter quem precipue hec descripcio primo facta

est", ale u Dobnera (odkudž cituje) chybí nejdležitjší slovo primo,
z nhož jest patrno, že Petr nemíní zde zaátek práce své, nýbrž již

Otovy. Že Petr hned, když se ujímal pokraování, rozšíil program,

plyne urité z pedmluvy na první knihu (srovn. níže).

21
)
Loserth na uv.' m. str. 457—458, Emler ve FRB IV. Srovn. i Pa-

lacký, ltalienische Reise str. 54 n.

22
) Srovn. doklady u Losertha na uv. m. str. 482.
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moblo wnikijniiti rázem, nýbrž postupné. Cena historického

pramene vždy mimo jiné také b tím souvisí, jak daleko jest od

ti. o nichž referuje, asové vzdálen. Kdyby Petr teprve

e ped smrtí byl Be práce ujal, cena Btariích partii jeho

znané by klesala. Rozbor historických pramen a asové ur-

oTánl jejich jednotlivých astí není híkou k dokázáni dvtipu,

nýbrž dležitou ásti kritického zkoumáni, opat Petr usnadnil

ii.im • ureni bvó inností mrou dosti znanou.

Pedevším nutno blíže uriti dobu. kdy vznikala kniha

první. Pi jejích znaných rozmrech nepekvapí, že také

první kniha vyžádala BJ delší doby. Zajímá nás ped<

zvdti, kdy kniha jako celek byla dokonena. Nutno tu po-

nkud pedbhnouti další vývody a vytknouti hned, co níže

bude ukázáno, že kniha první \ nynjší Bvé podob nemohla býti

dokonena ped dubnem r. 1317.

Již tím jest vlastn datována její pedmluva k opatovi

.lanoví Waldsaskému, jemuž jest kniha první vnována. V-
nováni melo býti dkazem, že nevyznla ni prázdno vybízení

tohoto pítele Petrova, jež Petr v osloveni opata .lana tímto

zpsobem líí: „Vybízí mne nyní láska vaše a ped tím mnoho-

kráte vybízela, abych knihu o založeni kláštera Zbraslavského,

Bkrze pana Otu . . . dávno zapoatou . . . dalo Vésti ne-

opominul." -
i Slova jasná, že není píiny hledati njak) uml-

kovaný výklad, opat Waldsaský vybízel astji Petra, aby

v díle Bvébo pedchdce pokraoval. Pi ilých Btycích obou

• u nm jist píin] k domnnce, již celé znm pedmluvy

se vzpírá, že by totiž vybídnutí byla Be Btala již za živobytí

Otova \ také není, tuším, teba pochybovati, že to byla toliko

první kmha (ne celé dílo), již Petr Janovi pipsal. Ze slov ped-
mluv}, jimiž Petr naznauje rozšíeni programu, jak je také

skuté, n proi edl, zdá Be mi to dostaten vypij váti. Pochybnosti,

sloveny, ml] vzn k j< u v násilném vykladu slov

...linliiw'- na I .knihu (ide Str. 31 I lort;itiir nu- BOl

itrn :..nlt... i.-n .-.,. ut lil.rnin «ir tunila.i.-n.' nmn.t.-o ri

Aul" Regie pei d Ottonem . . primitai ínchoatum . . eoatmaaM bod
obnúttan.

i, 477 ; tím ovšem

rybfzel Petra k pokraoyání

: jepisné zálibe.
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pedmluvy

;

25
) vymaníine-li se z nho, vidíme, že pedmluva

jen potvrzuje, co níže bude ukázáno, že kniha první, hned

jak — asi v dubnu 1317 — byla dokonena, opatu Janovi

byla pipsána a odevzdána.

Le tímto zjištním, že kniha první ve své nynjší, konené

podob napsána byla mezi lety 1314—1317, není ješt zjištno,

kdy vznikaly jednotlivé díly její. Nutno si jich proto všimnouti

podrobnji. Jednotlivé odstavce své kroniky opat Petr oznail

sám jednak stylisticky (zvláštním zpsobem jejich uzavení),

jednak zvláštními nadpisy, vždy k následující ad kapitol se

vztahujícími. Skládá pak se první kniha dle tohoto oznaení

autorova z tchto souástí

:

a) Život krále Václava II. (od kap. 1— 83, jak víme, jen

ve druhé ásti, od kap. 52, dílo Petrovo).

b) Životopis krále Václava III., toliko jedna kapitola (84),

k níž však pipojují se ješt ti další (do 87) se zprávami

o Rudolfovi a Jindichovi Korutauském.

c) Pojednání letopisné o Janovi, králi eském . . . (od kap.

88 do 111).

d) Výklad struný o nejjasnjším knížeti, panu Jindi-

chovi VIL (od kap. 112 do 120).

K tomu pak druží se ásti další, zvláštním záhlavím sice

neoznaené, ale pece za samostatné oddíly se ohlašující a sice

kap. 121—123 obsahující zprávy o smrti papeže, o zrušení

Templá a zázracích Markétiných, a kap 124—130, pinášející

zprávy o dalších píbzích od r. 1315 (vlastn 1314) do r.

1316 (1317). Také u uich lze pozorovati aspo jeden ze zev-

") Zejména ze slov „vybízí mne nyní", která Loserth chce vy-

kládati na osobní pítomnost Janovu na Zbraslavi r. 1316 (pi volbé

Petrové). Souhlasím plné s Bachmannem (28 pozn. 1.), že slova tato spíše

nutno vztahovati na styk písemný, než osobní pítomnost Janovu na

Zbraslavi. Ale i kdyby výklad Loserthv byl nutný, jest pravdépodobno

že Jan také r. 1317 na Zbraslavi byl (srovn. listinu Alberta z Bezdze

ze dne 18. dubna 1317, u Tadry . 29, k níž Jan pivšuje peet, a

o níž, teba neuvádla místa, jest pravdépodobno, že byla psána na

Zbraslavi); jiný pravdpodobný výklad pro odevzdání díla Janovi

r. 1317 podává Emler str. XII. pozn. 37. Podle toho. co práv vyloženo,

odpadají také pochybnosti Emlerovy, nebyla-li Janovi odevzdána toliko

ást první knihy (život Václavv), a jinak — kdyby mínní Loserthovo

bylo správné — pochybnosti toho druhu jisté byly oprávnny.
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nich znaku, jimiž Petr jednotlivé oddíly práce své oznauje.

Autor i jak ji/ doteno, uzavírá vždy jednotlivé oddíly

práce zvláfitními vložkami jaksi všeobecnjšího, nebo aspo

s pedmtem jen nepímo souvislého ni/u. *•) Životopis

Václava II po nkolika kapitolách konených, vnovaných

zbožnosti ;i dobrým mravm Václavovým, zakonen jest vy-

pravováním jakémsi zázraku na jeho hrobe, oddíl objímající

i Václava 111. a jeho prvých dvou nástupc zakonuje zrní-

• • již skládání Petrovo vstupu do ádu, konec oddílu tetího

tvoi vypravováni o zázraku Ivanickém, traktát o Jindichovi

zakouen allegorií o korun císaské. Podobným zpsobem
takt- kap. 121—123 uzavírají bs zázraky Markétinými a od-

díl následující závtí autorovou. Pokusím se nyní zjistiti dobu.

kily jednotlivé z tchto ásti vznikaly.

Životopis krále Václava II. má ovšem, pokud

Íasti Petrovy tkne, zaátení hranici vytenu dobou, v ni/

Petr díla <
••

ijai. Vinic již, že se to nemohlo státi ped
r. 1814. A to potvrzuje také bližší pihlédnutí k obsahu. Hned

v kap. Ti-1. (tedy ve tetí, již Petr pipojil) prozrazují se stopy

DOzdjího sepsáni.- 7
1 a / nkterých narážek lze dobu, v ni/

toto dokoneni díla Otova vzniklo, dosti podrobné uriti. Tak

v kapitole 83. Petr, vypravuje o jakési píhod krále Václava II..

uvadjr svj pramen, uruje také dobu, ped niž teto kapi-

toly napsati nemohl: .. I tosátého pak roku po smrti toho pe-
/.bo/neho knížete . . eená pam mn vypravovala." -"> A je-li

tun • op, že aapsání této kapitoly nemže náležeti ped
erven r. LS14, jiné piznání Petrovo dokazuje, že dokonení

;.i Václavova nemohlo se to stati <» mnoho pozdji, ono

totiž, kdo pí poslední vli králov praví, že král povolal pana

Petra, svého kanclée, nyní biskupa olomouckého'*"'). Petr,

I

I'". -Tiul : •
: tli nu uv. ni. Btl 181.

• l<--tina. která se stala r. 1311.

a u .'• >< -linu AJbreektové r. 1808 btotd. 1,64, id«itr.ilt);

pN :;i. !ii'|hii h\ lniji-iiH' li. .-• iVtr ujal -• této pra

feima I 114, Mní lata šminka (ja uda-

l-.sti fjpnnrotáai píwástihijidcfe vyplývá, pokud nevedou i& r. i

rozhi"!

I

I

SI 1-' DecÚBO vero ann<> jn.st istius priin ipis

• nn
. . predicU Mtrona naíchi , . enana\it.

-il-.iiunnin lvtrum. Buum <au.-. Marim, nunc

Olomocenaem epit< "pum-
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stav se biskupem r. 1311, zemel dne 7. ervna 1316 (což

potom Petr sám zaznamenal), takže tato ást knihy první ješté

ped tímto datem ukonena býti musila.30
) A tak dospíváme

k závru, že životopis krále Václava od Petra dokonen byl

v 1. 1314 (po beznu—ervnu)—1316 (ped 7. ervnem). 31
)

To jest ovšem nejzadnjší hranice, již zužují doby vzniku

následujících oddíl, dá-li se ukázati, že jednotlivé oddíly

vznikaly postupn za sebou.

Než pi této partii díla Petrova vedle otázky, kdy po-

vstala, zajímá nás také otázka jiná, ta totiž, zda Petr dílo

svého pedchdce, když v nm pokraovati se jal, nechal úpln
beze zmny, i zda se odhodlal k nkterým opravám a do-

plkm. Ze slov, jimiž Petr práci svého pedchdce nazývá

..k onomu místu, jež poíná: Jestliže zbožný krdl Václava

úmysl atd. dovedenou/'
3
') možnost tato nezdála by se nej-

pravdpodobnjší, a ovšem k uritému tvrzení, že by Petr

nebyl mohl njaké zmny provésti, tato slova také neoprav-

ují. Nelze upíti, že ob partie tyto vyznaují znané slo-

3o
j S tím jest dobe ve shodé, že hned v následující kapitole, do-

volávaje se svdectví svého opata Konráda, jmenuje ho dosud opatem

(I, 75, zde str. 163: Huius usque hodie dominus Conradus, abbas Aule

Regie, perhibet testimonium). Konrád, jak známo, podkoval se v záí

r. 1316.
ai

) Proti tomu však zdá se mluviti kap. 82 (zde str. 176), v níž

se o nkdejším dvrníku Václavovu Janovi Brixenském mluví jako

o bývalém biskupu Brixenském, Bamberském a Frisinském (Johanni

Brixinensi ac Babenbergensi nec non Frisingensi quondam episcopo), což

pedpokládá nejenom vdomost o jeho dosažení stolce Bamberského

(1322) a Frisinského (1324), nýbrž zdá se také naznaovati, že již zemel

<1324), ímž by se sepsání posunulo až za tento rok. Ale proti ostatním

dkazm, které kladou sepsání urité do doby svrchu naznaené, nezdá

se mi toto místo býti rozhodujícím, zvlášt když si uvdomíme, že jen

o nkolik kapitol díve (v kap. 74, zde str. 160) Petr nazývá Jana shodné

s dobou, v níž píše, nunc episc. Brigsin. (od r. 1306). Budto tedy tato

kapitola byla od Petra napsána a do kroniky vložena pozdji (— a tomu

by nasvdovalo ono mortuus fuerat — byl zemel — na jejím zaátku, a
nelze zase pehlížeti, že konec kapitoly tomu ponkud odporuje — ) anebo

i vylouíme-li možnost, že celou kapitolu napsal pozdji nkdo jiný) byly

veškeré tituly biskupa Jana pozdji od opisovae doplnny, nebo od

autora in margine pozdji pipsány a od opisovae v text pojaty.

3i
) V pedmluv, zde str. 2, ad illum locum, qui incipit: Si piani

regis Wenceslai intencionem etc. deductum.
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bore píbuznosti, tak/.- nebýti výslovného piznáni Petrov*,

nikomu by snad nepipadlo pro prvních 51 kapitol hledati

ého pvodce. Ta okolnost zejména dala Dobnerovi 3
i i Pa-

lackému") podnét k mínéní, že Petr materiál Otou zústavenj

sám pepracoval. Ale proti tomu vyzdvihl Loserth**) iiékteré

drody, kteréž zejména pi výslovném Petrov i jiném ruko-

pisném Bvdeetvi vyluuji pochybnosti, že zaátení kapitoly

ta Václavova skuten vyplynuly z péra Otova.

I. jedna véc tu vidy jest nápadná Poznali jsme svrchu

Dzkostiivost, s jakou Ota pidržoval se svého thematu. jak

perušoval, kdy/, proud vypravováni hrozil ho stihnouti mimo

vytené meze. A nelze zapíti, ze vzhledem k»- kapitolám,

i majetkem Petrovým, v první asti vypravovaní dosti kon-

ceatrováno jest na osobu zakladatele Zbraslav Ale p»

i zde najdeme nkteré partie, které s osobou tou 'primu ne-

souvisí, a jejichž opomenuti bychom Bpisovateli rázu Otova

nemohli vytýkati. Vzpomeneme- li naproti tomu. že práv Petr

to byl který hned pi zaátku práce její program rozšíil,

jist ta okolnost staí, abychom pokusili Be hlodati v kronice

samé odpov, zda slova Petrova ze zmínné pedmluvy nutno

vykládati tak, jako by práci pedchdcovu byl nechal nedotenu.

Jedno místo oeufilo již díve pozornosti badatel. "•) Jest

to onen versovanj seznam prvních mnich Zbraslavských, kterj

ne v kap. 40. .li/ první teni tohoto místa od verse ..Tu

upisuji Be zbožných mnichu jména" pes prosaický výklad sž

do k r veršovaného výtu*7
) dovede pesvditi, že máme ped

11 pozdjil vsuvku. Jedeu / tch, ktei na Zbraslav pi

• ni byli, sotva b) byl o nich a o sob tak mohl pa

K tomu pik pistupuje, jak jiz Losertb správn uvedl, i to,

/.• touto vsuvkou proud vypravovaní se ruši; lze ješt dodati,

práv následujícím prosaickým odstavcem pedehásejíci

vsuvka Petr sího pvodu) se korriguje a z ne-

M HB ^ rod ttr. 10 a rydán iti LOS, pon
' W unlipun.-

•I n.

:. IxMertk v edici, itr. i", po a _. Bachmaan S6, pon
•• n.

ia -.
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správností usvduje. 3S
) Nelze tedy pochybovati, že toto místo

jest dkazem, že Petr neostýchal se dílo svého pedchdce
doplovati. A podezení odtud plynoucí nutí hledati dále.

Nezáleželo by ani mnoho na tom, že verše, zahajující

kapitolu 30, zdají se býti v rozporu s jejím obsahem, 39
) nebo

verše na zaátku i na konci kapitoly položené souvisí obsa-

hov (konené verše dokonují myšlénku v zaáteních rozpe-

denou), náleží patin k sob a byly snad roztrženy teprve po-

zdjším opisovaem, který je podle pípisku v originále opi-

soval a špatn zaadil, což ovšem by svdilo o jejich pozdjším

pvod. Le dležitjší zdá se mi býti okolnost, na niž

v našem vydání na svém míst bylo již upozornno, že

totiž kapitola 49 zaíná se slovy : Pan Bernard, jehož pipo-

míná pedcházející kapitola,
40

) kdežto poslední zmínka o Ber-

nardovi najde se teprve o dv hlavy díve v kapitole 46. To

by mohlo ukazovati, že do pvodního vypravování, v nmž
nynjší kap. 4 (

.». následovala hned za 46., nco teprve pozdji

bylo vloženo. A mínní toto nepostrádá také jinak opory.

Pipustíme-li (prozatím jen hypotheticky), že by kapitoly

47 a 48 mohly býti pozdjší vsuvka, nesmíme ovšem pehléd-

nouti, že s jednou z tchto kapitol (48.) obsahové velmi úzce,

ba témé nerozlun jest spojena kapitola 45. Lze íci, že

kdo psal kapitolu 48., musil psáti také 45. a naopak. A práv

kapitola 45. nese dosti zetelné stopy, že do vypravování vsu-

nuta byla pozdji, a to ne dosti vhodné, ponvadž s následu-

jícím není ve shodí'-. V ní se vykládá, že píinou rznice

38
j Loserth jest arci na omylu, když praví, že Konrád, o nmž

y prosaickém odstavci, hned za tmito verši následujícím jest e, jest

pozdjší opat Konrád, a že tedy slova „nec pretermittendum" nemají

pak smyslu. Není to Konrád, pozdjší opat, nýbrž jiný Konrád, mnich

AYaldsaský, který ovšem od Oty výslovné byl uveden, ponvadž nebyl

jako ostatní ze Sedlce. Jeden dvod Loserthv tím tedy padá, nicmén

i tak, tuším, se pozdjší pvod onch verš potvrzuje. Oto jmenoval to-

hoto Konráda výslovné, ponvadž nebyl ze Sedlce; ve verších Petrových

však o nm vbec není zmínky.
39

)
Verše vychvalují toho, kdo sám dovede vlasti, a napomínají

mladého krále, aby nesvoval zem cizím — .a kapitola jedná o povo-

lání Arnolda Bamberskéh, do Cech.

40
)
Zde str. 98 (Dom. Bernhardus, euins capitulum antecedens me-

minit).



\1.\I rod.

Ubrechtem byly neshody o vénu Qutino,

.:ivdvi odpírala, a vykládá

rína pH mi Albrechtovi, k nemaž -

;iu>r antipatiemi ^\\mi netají. Úelem celé kapitoly jest vy-

íal Václavovo pi volbé Albrechtové, dokázati,

<» volb >:uné jedná kapitola následující. ah*

la jiném. Sympatie k Albrechtovi jsou na první

hled patrný, autora prbh volby neuspokojuje, nad to v.-ak.

mluve o píinách rznit m, nejen že nesvádí pí-

i na Alt : II píiny — docela jiné: pední

píinou jest mu ní bodná nešlechetnost mnohých lidi.-

iiiknutiin áblovým nasela koukole tajného

• v hlav. l\é mluví se u:

no

!

dovoluje pochybovati, že zmínné ti kapi-

rsuvkou — vsuvkou 1'etrovou.

• ni irn pihlíží; endárnímu rázu skládám

• a. Nicmén' pece jedna i nich 1 47 .
.' Míšeské výpn

ho rázu, te bychom ji v legi

hešili, -• odpovídá rozšíenému programu Petrovu.

proti výslovnému piznáni < H

t pejímal nékb • - úzkým

prámem jeho pímo nesouvisely. Ale pokus ten nutno po-

kládati za nezdal i opravdu všímá si bén
ii zpravidla jenom, p«>kud s osobou Václavovou jsou

•;ik tu nkdy zvláti 'ku

li dotýkají.49) \ tato jest tak n:ipadn:i.

"
. maliirnuruni hominun.

;mcr d V I ihiceni A

diabolo h ' /izaniam.

i/oru

Zbyslai i

karové

.. hrditn nepi

.u iimhla ukazo-

mo to b\ la jisté \hmin\iu

m, za jak-

-SI.
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že tam, kde by se mohlo zdáti, že Ota o krek svj program
pekroil (a ovšem také jinde), mohou vzniknouti pochybnosti*

není-li také tu- jeho dilo snad pozdji doplnno. A tu práv
jest pouno všimnouti se nejnovjšího pokusu Graebnerova

o zjištní nového pramene Kroniky Zbraslavské.

Jest zajímavo, že shody nebo reminiscence na tento do-

mnlý pramen najdeme pedevším v onch kapitolách, které

jsme svrchu poznali za pozdjší vsuvky. V kapitole 49. najdeme

reminiscence toho druhu, kap. 48. zdá se býti rozvedením zpráv,

jejichž slabý ozvuk najdeme u Plkavy. 44
) Shody lze nalézti

zase v ásti, která vyplynula z péra Petrova, 45
) kdežto zas

naproti tomu, kde jsou v ásti Otov, vzbuzují dojem pozdj-

šího pídavku.46
)

Není zde možno otázku tuto do podrobností sledovati,

také nelze pomr kroniky Zbraslavské k Pulkavovi zbžným
šetením Graebnerovým pokládati za rozešený,47

) nicmén již

to, co uvedeno, staí k poznání, že otázka, provedl-li Petr

v práci Otov njaké zmny, nesmí býti prost odmítána.

Upozornním na vsunutí kapitol o Albrechtovi a výprav Adol-

fov do Míšn zvyšuje se význam onoho místa s výtem mnich,

již díve za vsuvku uznaného, na tomto základ bude nutno

pedevzíti další šetení, jež — dovede-li potvrditi existenci

njakého neznámého spoleného pramene — bude také moci

uritji než dnes vymeziti, kam až sáhaly zmny, jež Petr

v díle pedchdcov podnikl.

") Srvii. FRB IV, str. 57-59 a FRB V, str. 176 177.

*'°) Srvn. doklady u Graebnera, str. 154— 155, 156 a j.

* 6
) Srvn. ku p. tém doslovné se opakující zprávu o Vilémitech

(Augustiniánech) v naší kronice I, 19 (TRB IV, str. 26) au Pulkavy (FRB V.

str. 472), která v naší kronice vypadá jako vsuvka (podmiujíc ovšem

konené verše o Kunhut), nebo annalistickou zprávu (ku konci kap

49) o smrti dcery královy Guty, (FRB IV, 60, V, 177), zprávu, která,

již úvodními slovy zdá se vypadati jako pídavek; srvn. Graebner 158,

pi emž však první domnlý doklad Graebnerv nutno škrtnouti.

") Nkteré shody, jež Graebner uvádí, mohly spíše vzniknouti do-

dateným užitím kroniky Zbraslavské nebo njakého výtahu z ní od

Pulkavy; vbec bude teba otázku probrati znova (s povšimnutím všech

sem spadajících okolností); možnost njakého spoleného pramene, již

nkteré doklady Graebneiovy iní pravdpodobnou, nechci a priori vy-

luovati, zvlášt protihabsburská tendence v úprav nkterých zpráv

bude zasluhovati povšimnutí, odkazujíc vždy spíše k Petrovi.



\l.\lli i rod

Tnu již dotkli jsme se tak.- otázky pramen. Byl by to

. toliko pramen jediný, kdežto Petrovi stály k ruce mnohé,

vedle vlastni zkušenosti zejména zprávy hodnovrných sou-

...ii. Lei o tchto pramenech bude výhodnjší zmíniti Be

pozdji v jiné BonvÍ8losti. Jednolto tolik" pramene nutno si

povšimnouti hned, ponvadž jeho konstatování vede k závrm,
dležitým také pru ureni doby, kily vznikaly ostatní asti

kroniky. Jest to ono vypravování o korunovaci Václav

r. ii".'7 (kap. 81

Bylo Bvrchn v život Petrov již eeno, že Petr asi pi této

slavnosti osobn byl pítomen. Na základ jeho Ueni pokusil se

Bachmann <> pravdpodobný dkaz. /• Petr Bvé dojmy záhy

po korunovaci sepsal a pozdji do BVé kroniky pejal. Na

jednu vc arci nebyl pitom položen náležitý draz. Petr rád

pejímá do Bvé Kroniky cizí práce (a listiny, listy, nebo jiné

Bkladby), pokud se jeho úelm hodily. Pouhý dkaz, že n-
která <

• : i > t kroniky hlásí se Bloženíra do doby dívjší, nestail

by za dkaz, že to musí býti starší díio Petrovo. Než v této

vci jest - jak jíž Bachmann Bprávn uvedl — rozhodující

osobní ten. kterj z celé skladby mluví, a kterj u Petra zda

vyluovati možnost, ze by takto doslova byl pejal práci

cizí se všemi jejími obraty, zvlášt když tyto obraty, kdyby

Pti sám nebyl divákem býval, aeshodovaly by se vlastn

ani > pravdou.49) Mžeme tedy míti za to. ze Petr na tomto

rSí práci bvo pejal do kroniky beze zmny.

Bhrneme-li kráter výsledky pedchozího Setení, vidíme

zatím), ze Petr životopis krále Václava dokoni] asi mezi

l. 1314 a 1316 (vždy - omezením Bvrchu dotenými, ze pi tom

práci Bvého pedchdce doplnil a (snad na zaklade jiných pra-

men) rozSlil, a ze do ní pojal také starší Bkládáni e

Jinak tito vei na úkolu, který ji vytknul

kdo ji zaal. Chce býti etbou vzdlavatelnou, takoka le-

idou. Hrdina její vfiudt ú do píznivého Bvtla, líení

jeho stkvlýcfa vlastnosti mravních, jeho zbožnosti a jeho kaji<--

opíralo o Bkutem noze v duchu

S i tom také b( no .iiupci - poáteních ver&d

nékad taki Bachmann Btr.31—St), mohlo také

vzniknool l i dnehem zprítomnil - .Id.on. .. ni/ w-



Vznik knihy I.; oddíl 6. XLIX

eholním nadsazeno, legendární bývají výklady politických

událostí, legendární ve prospch toho, komu legenda jest v-
nována. A také zmínky o zázracích na hrob Václavov pro-

zrazují, že prvotní úel této legendy, prospti zakladateli

kláštera snad ješt více, nebyl spuštn se zetele. Osoba Václa-

vova zstává arci stedem vypravování, nicmén obzor Petrv
jest daleko širší, než byl (z ásti úmyslné) obzor jeho ped-
chdce. Ale pes to nezapomnl Petr ani jiné vlastnosti ped-
chdcovy. I o jeho práci lze íci, že snaží se, pokud to její

legendární ráz dovoluje, vyhovti historické pravd spolehli-

vými daty.

b) Životopis Václava III. a události do
r. 1310. Jestliže hned v prvních partiích tohoto rozboru zd-
razováním toho, kdy Petr v díle pedchdcové pokrao-
vati se jal, jsem naznaoval, že zaátek jeho innosti pokra-

ovatelské nemusí se krýti se zaátkem jeho literární innosti

vbec, poznání, že aspo jedna ást v jeho dokonení života

Václava II. vznikla pvodn asi mnohem díve, vysvtluje,

pro na to teba zvláštní draz klásti. asové urení doby,

v níž Petr dokonil životopis Václava II. od Oty zaatý, platí

práv jen pro tento životopis, jehož se Petr ped smrtí

Otovou ujmouti nemohl, ale nemusí ješt proto platiti

o ostatních ástech, které Petr mohl, zpracovav je již díve

samostatn, do svého díla již hotové pojmouti. Nutno proto

v dalších partiích všímati si všech okolností, které by jejich

vroeuí uriti mohly, zvlášt proto, že v novjší dob stal se

uritý pokus jednotlivé z tchto partií jinak než dosud da-

tovati.
40

)

Pi oddílu, k nmuž jsme dospli, ovšem rozpaky po-

dobné mohou se dostaviti jen nepatrnou mrou. Prozrazuje

hned na první pohled, že nevznikl souasn, nýbrž znan
pozdji.'"' ) Hned v první kapitole tohoto oddílu zmínka pro-

vázející zprávu o satku Anny, sestry Václava III. s Jindi-

chem Korutanským, pedpokládá vdomost o konci vlády

4fi

j Srovn. Bachmann, Beitriige str. 32 n. Vyvracím názory jeho, po-

kud lze, jen positivními doklady, popávaje polemickým vývodm místa

jen tam, kde jsou nevyhnutelný.
50

) To dokázal již Bachmann na uv. m. str. 41—42 (a ovšem se

všemi detaily nesouhlasím).

Kronika Zbraslavská. '*
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Jindichovy v echách.*') RovnéŽ v následujíc! kapitul.', kil.'

opravuje o prvním átéka Jindichové b zármutku EliŠ-

ála -i jeho návratu, pozdjší Bloženi prozi

ie poznámkou: To tehdy za dobré a užitené sob i králov-

I

.kladala. ale pozdji zkusila opak, jakož i osUtsi/*)

kapitola daléi pímo mluví o tíleté vlád Korutano

\U- hned pi Bamém zaátku tohoto oddílu zmínka o smrtí

ot> Bavorského
64

) vede nás za r. 1312 a celá kap. 86 nese

zejmé známky pozdjšího složení, kdyby ani její konec zrnin*

kou smrti královny Anny ) uepOBunoval je urité za r

1318. A nemén konec prosaické «'ásti kap. s 7 úkazu

dobu pozdjší, na dobu zvýšené mocí šlechty,") již však —
a toho nesmíme zapomínati — náleží dosud sympatie autorovy.

Za nejširší zadní hranici, po které tmto oddíl složen

nemohl, bylo I y lze udati r. 1326 (— autor n< o pe-

Václava III. na Zbraslav -
| kdyby již svrchu n<

dokoneni celé první knihy nutno klásti

do zaátku r 1317. AJe jma otázka pouta tu naši pozornost,

mínni totiž, které nedávno bylo vysloveno, ) že tato
|

kronik) Bložena byla velmi pozd, v dob, kdy již oddíl ná-

Bledojící byl hotov a napsán. Bží o výklad slov. jimiž kro-

I.
- imque napcialis copola io principio

. in medio iiie-ti<i;iin .n ni íjiR- habuil c<iin]usioiiein lnu dud
1 IDO

I.
-

r. 191): Boc tone bonám et atile sibí el

indicAYÍt, sed ; ni. licat el ceteri, experta iit.

I - • - triím > annis. atúbas idem Renricua :

rii in Bobi m liiiiiinii .

•
i - ..ii de Uog

. quan apod te asqne ad ipsin a obitom, nt dlce-

.
li. ilmit lanni ; Otto terore! r 1811.

l.
- qoaliter d. Annu . . a. d. Bl< ICXII1

;:. k tomu

tet facti -um. illi rero,

rotor in maltítudine diriciararo Baaram et in althodine

eciderunt, iu nt oon adiiáant, nt

lidem in omoei i .jni

jloria tán
oda nahoe uvedeného

Od I
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niká provází poznámku, pehlížející letmo prbh manželství

Jindicha Korutanského : [to vše] budeš moci poznati z obšír-

ného vypravování, níže šíe poznamenaného. 5")

Míní se tmi slovy nco již skuten sepsaného? Kdyby
tento výklad byl nutný a jedin možný, plynulo by z toho.

že oddíl následující musil již býti napsán ped kap. 84. v níž

tato slova teme. Jest tento výklad skuten nutný a jedin

možný? Mám za to, že by spíše mohly vzniknouti pochyb-

nosti, j e - 1 i vbec možný. Ale i když možnost jeho

pipustíme, prokázáním, že tato možnost není jediná, výklad

sám by padl. A mám za to, že jeho nepravdpodobnou lze

bližším pihlédnutím k textu pesvdiv ukázati.

Pedevším padá na váhu ono zakonení kap. 86, kde

skladatel slibuje uritjší zmínku o smrti Anny. choti Jin-

dicha Korutanského.
5

') Také zde odkazuje se k pozdjším

partiím kroniky, ale v nich potom hledáme marné zmínku,

která by tomuto slibu odpovídala. Jist jest nepravdpo-

dobné, že by autor tohoto nedostatku nebyl si povšiml, kdyby

již celá následující ást byla bývala napsána. Spíše nutno

initi závr, že ml v úmyslu o tom obšírnji se zmíniti, ale

prbhem další práce na to zapomnl. 80
)

Le rozhodující zdá se mi býti jiná vc. Kap. 87, tedy

poslední v oddílu, o nmž práv jednáme, vypravuje o zajetí

pán v Sedlci. V oddílu následujícím najdeme hned v kap.

91 narážku na tuto událost,
61

) která by bez pedcházejícího

vypravování picházela nepipravena a byla nesrozumitelná.

M
; I, 84 (zde str. 184) : sicut per diffusam cognoscerp poteris nar-

racionem, inferius lacius subnotatam.
°9

) Srovn. svrchu pozn. 55.

60
] Podobnou zmínku najdeme již v kap. 57 (zde str. 116). kde

sen "Václava II. vztahuje se k svízelum vlády Korutancovy s poznám-

kou : De quo dampnoso disturbio melius iudico nunc tacere. quam scri-

bere modicum vel succincte; diffusum enim tractatum exigit de se

fieri suo loco illius lat niiserie longa et miserabilis magnitudo. Zde

autor zajisté výslovn odkazuje k néemu, co teprve bude napsáno.

a pece i kapitola 107 (k níž se odkaz táhnei mla by dle doteného

mínní Bachmammva býti napsána již r. 1311.

,;

'j I, 91 (zde str. *226) : Pánové si stžují: Ipse oprobriose hoc

anno plebegium vulgus de Kuthna in Scedlicensi cenobio nos captivare

permisit . . .

IV
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Ale ješt nritji mluví tu zaátek kap. 93: I stalo se, když

k Rajetl svého, o d •'• ni / '1 í v e zmínku j s e m u é i n i 1.

Jindich / Lípé . . by] vysvobozen.**) To jest pece pímý

odkaz, který nemftže >• vztahovati k nejasné zmínce o dv
kapitol] výše položené, aýbrž urité odkazuje k obšírném*

vypravováni v kap. .
s 7. která tedy ped napsáním kap.

mnsila býti hotova.
1

") I nelze jinak, než initi závr: oddíl b)

v nynjší -v.- form dokouen byl ped vypravováním násle-

dujícím ".. duhu. do které v nynjší své form mnsil býti

dokouen, ohraniuje doba vzniku oddílu následujícího, na-

zval,'

c) Pojednání letopisné o králi .1 a nov i.

ni.i Titul dán byl asti této — o tom nelze po-

rhybovati od anton Bamotného, a není píiny, nahrazo-

vati ho jiným nedoloženým,**) tebas nebylo l/<- zapírati,

tendence obhájiti královnu Kliku vystupuje siln do popedí,

ména pak nei lyne potieba a možnost jinénn titulu z té

okolnosti, že hlavni titul jest provázen dodatkem, naznau-

i
•• podrobnjší obsab prvních kapitol. Nem

v tom nic, co !•> -i' zvyky Petrovými Be neshodovalo,'
I
naopak

iná práv tmi býti motivováno, pro bylo nutno pojednati

o Janovi .i jaké byly píiny jeho povoláni. A ovšem

nelze míti za to. /,• by traktát tento v nynjší form byl

vznikl díve, než pedcházející partie. Dflvody již Bvrchu uve-

dené, lze podrobnjším pihlédnutím ješt posilniti, práv tak,

jako z iv,. není možno nalézti v nm doklady pro ataráí bIo-

zeni. Jestliže v kap. 9á autor, líce pili a pracovitost Elišinu,

I. .
,

-t qoam «le eaptv

i "lín- prie Libentas.

tup není témé mysliteli idi bychon pik

manili niti iráika v kap I

e linii práTé byl Petr np<>zor-

linka " t «
.
1 1

1 do -ve kroniky vložil ; »<•

tím n . bj i Bvédkem tohoto

nelze pochj boi \i

bo tevnéjsíbo popudu, abj tak afinit.

I ; . n.

itufi de . Henrico

k eelémi
ik->|j k prrnl I



A^znik knihy I.; oddíl <\ LIII

jmenuje ji pannou, jest z toho jenom vidti, že se sám pe-
náší do minulosti, ale nemže to býti známkou složení ped
r. 1310, když celá kapitola pedpokládá znalost pozdjších

událostí;
66

) užívání pítomného asu není svdectvím souas-

ného napsání, nýbrž ukazuje, že mluví se o tom, jak vede si

Eliška v dob, kdy toto místo psáno. A nejmén ovšem mže
býti dkazem souasnosti závrený passus tohoto místa,

kterýž zní : Ale na všech tchto ctnostech této panny neobrá-

tila se vzteklost nenávidjícího a pronásledujícího ji, ale po-

sud ruka jeho vztažena.") Nebot nehled k tomu, že jest to

citát z písma (Isai. 5, 25), kteréhož by mohlo býti nejapn

užito, Eliška mla i po svatb hojn nepátel, o emž Petr

pi svých blízkých vztazích k ní jisté dobe mohl vdti, tak

že i tento obrat, chceme-li ho minuciosn vykládati, ztahuje se

zase k dob sepsání, ale nemže potvrditi souasnosti složení.

Že pojednání o Janovi nemohlo vzniknouti r. 1311,
68

) do-

kazuje již to, že autor ví o smrti císaovny Markéty,
69

) která

zemela 13. prosince 1311. A teba na Zbraslavi mli o tom

dosti záhy zprávu,
7
") pece ped lednem 1312 nemohla tam dojíti.

66
) Rozhodující místo zní (I, 92 zde str. 230; podtrhuji slova,

svdící pro múj výklad): Ego vero de precioso habitu ipsius virginis

non stupeo, nec alter potest stupere, qui ipsius consuevit curiara

visit are. Ipsa namque arte subtiliter instructa non videtur nisi pro-

priis operari manibus, panem ociosa non comedit, sed . . . quitquit ad

cultuni dei et hominum . . . consuevit fieri, ipsa scit et facit. Habet
eciam circa se nobiles puellas, que nobilia et subtilia

feminea texunt opera. Istius itaque virginis prudencia scit de mi-

nimis quandoque magna . . operari. Testantur hodie divicie in

ornamentis, que manus texuit virginalis (srovn. také pozn.

násled.^. To vše ukazuje, že praesens vztahuje se k dob, kdy toto

místo psáno, nikoli k dob, o níž se vypravuje. Podobn závrené

verše kap. 99 (zde str. 255) nasvdují pozdjšímu složení.

6T
) I, 92 (zde str. 2.31) Sed in omnibus virtutibus hiis huius vir-

ginis non est aversus furor odientis eam et persequentis, sed adhuc

manus eius extenta.

63
) Jak chce Bachmann na uv. m. str. 39.

6e
; I, 100 (zde str. 258) regina, femina illa virtutis, cuius memoria

super mel et favum dulcis." Arci jest i to citát z písma, toho však zde

nemohlo býti užito, kdyby byl nepiléhal.
7U

) Oznámil jim to již dne 28. prosince biskup Tridentský (srovn.

1, 114, zde str. 341).



Liv Úvod.

Zadul hranice vzniku této ásti byla již díve správné urena.")

V kapitole 97. autor praví, že Jan byl ustanoven vikáem

r let a že tuto hodnost dosud má.") To by

válo nejvýše do polovice r. 1315. Ponvadž vsak i listin

,.,• patrno, • Jan hodnost bvou -ložil již po volb proti-

král v Hjno 1314, a ponvadž blízké Btyky - dvorem dovo-

lají pedpokládati známost <> tom u Petra, jest jisto, že ást

tuto Qemohla vzniknouti po íjnu 1314. Tomu nasvduje

tak*- karakteristika krále .lana v kup 109, ueuiožuá v dob
lále zmínka, že mír po vyhnaní Jindicha faiorutanskéko

Janem získaný trvá do dnešního dne,
1
*) což teri) nutno klásti

-!.'•/«• ped íjen 1315. A vzpomeueme-li, /• oddíl tento

pedpokládá již kapitoly pedcházející, k mm/ Petr nepikro

6il ped smi ti » Itovou, musíme / toho souditi, že také tato parti<'

házející \ nynjší Bvé foimé vznikla ped polovicí r. 1315,

ted) Petr, p ní
-•• ujav. vedl si velmi piln,

mohl-li bhem necelého roku tak daleko postoupiti. Jesi

i možno, že Petr užíval zde njakých Btaréích zápisk,

ale existenci jejich dokázati nelze, a tak celá tato partie

\ n\i.' form nemohla vzniknouti, než .jako postupné

pokraování kapitol pedcházejících.
74

)

Výklad stru fcn j o .Tin <l ichovi Vil. Ze

vdech oddíl kroniky Zbraslavské nejspíše pi tomto mohla

!•)' vzniknouti otázka, aepovstal-li díve ne/, vlastní kronika.

aby do ní potom beze zmn) pesel. Jest umístn ponkud
dn, vypravuje o zaátcích Jindichových, kdy/ ji/

. pedešlých kapitolách •'•tli jsme /minky o jeho smrti atd

Alf znní jeho tvrdošíjné odmítá každý pokus nalézti na-

rážky, které '

ily o složení Btarším. Legendární styl

tth na n\. ni l7'.i. Kmín- v iivmlu str. XI.

Johannem ricarítun . , , constitoif pec

qoinquennhun, eiusdein dignitatis adhuc nbtinel titulnm.

' I. 108 tdc iti • |i.i\ et i ii >t i <iu. asouc in ho

.111 lIlCIII

• / horuj &ího patrno, že )>«,ku> Bachmaanni jest ae-

tejména boIm kap 109—111 od .Pojednáni okáli Janovi"

Friedrichovi / i.inuw nedokasojc

pro li\ dálil kapitoly nemohly
i.\ii sloienj

i

:

lehmana oeryloii]
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ieho zaátku a celý ráz vypravování svdí, že autorovi nejsou

neznámy již také události budoucí. Ví netoliko o smrti Mar-

kétin, 75
) ale také o smrti Jindichov, jehož celou vládu

strun pehlíží, anebo aspo prozrazuje, že po jejím ukon-

ení píše.
76

) Nic neprozrazuje, že by traktát tento byl vznikl

díve než v dob, kdy pirozený postup práce Petrovy až

k tmto kapitolám dostoupil, naopak zadní asová hranice

jeho vzniku potvrzuje to ješt uritji. Ve verších nad smrtí

Jindichovou opat Petr, oplakávaje otce, velebí syna jako je-

dinou útchu ech, kteréž za jeho správy tší se míru,
7

) což

arci nemohlo býti napsáno po r. 1316. A tak to vše jist

opravuje k závru, že také oddíl tento vznikl docela po-

stupn, když Petr v pokraování svém tak daleko dospl.

Ptáme li se, co Petra pohnulo k napsání tohoto zvlášt-

ního oddílu, pedevším dva momenty nutno vzíti v úvahu.

V žádném jiném oddílu kroniky Zbraslavské není shromáž-

dno tolik listinného a jinak dokumentárního materiálu, jako

práv v tomto.
78

) I jest na snad domnnka, že Petrovi práv
tento nadbytek dokument, jehož ve vypravování ostatním

vhodn umístiti nemohl, byl spolu pohnutkou, složiti všecky

tyto doklady v jedné samostatné partii. Ostatn vidli jsme

již svrchu, že vkládání podobných episod neodporuje zpsobu

tvoení Petrova, zvlášt když mu — jako práv v tomto pí-

pad — tvoí zárove pechod k událostem dalším. S tím

pak snoubí se ješt moment jiný. Petr sám piznává se po-

zdji.'
9
) že veškeru práci svou podnikl z lásky ku tyem

zejména osobám: králi Václavovi II. a jeho dcei Elišce, cí-

sai Jindichovi VII. a jeho synu Janovi. Králi Václavovi ná-

leží celá první partie, Jan a Eliška jsou hlavními osobami

oddílu pedcházejícího, nelze se diviti, že tento moment pi-

75
) Vyplývá to ze zmínky o ní v kap. 113 (zde str. 332).

76
> Srovn. konec káp. 113 (zde 333) o znamení nebeském.

7T
) I, 116 (konec), zde str. 349; srovn. Bachmann str. 40 n. Zmínka

o míru ovšem není tak uritá, aby nemohla býti napsána po uklidnní,

jež nastalo ukonením vazby Jindicha z Lipé. Petr sám (II. 1, zde

str. 430) poítá trvání míru za Jana až do odchodu arcibiskupa Mohu-

ského (v dubnu 1317). •

'•*) Srovn. níže ve výtu pramen.
7
») II, 27, zde str. 557.
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spl k rozhodnutí, snad také jinými okolnostmi diktovanému*

aby i Jindich dostal svj zvláštní oddíl. Sympatie Petrovy

• ly mu '"1 prvopoátku, ohledy k tchánovi oblíbené Eliaky

Pemyslovny a otci jejího manžela pispívaly dále, nelze tém<

tpysliti díc pirozenjšího, než Se také jeho zásluhy mly
býti v nejpíznivjším Bvétle vylíeny, osoba jeho oslavným

vypravováním zvnna. Staí peísti první kapitolu tohoto

traktátu (kap. 112), která Be 6te nejinak uež jako úvod k n-
jaké legend, abychom poznali, že klášterní legend i

davoví II. melo -c dostati pendantu v legend o Jindichovi

Vil A závr tento potvrzuje z ásti i disposice oddílu ná-

sledujícího.

kap 121 -123). Bylo již na zaátku teeno, že tato

tasí m-iiia Bamostatného názvu a jsouc jakýmsi pídavkem

asti pedcházející, zachovává toliko obvyklý o Petra zpsob

zakoneni jednotlivých oddíl. Jestliže již pi pedešlém od-

Btavci bylo lze pílišný nával listinného materiálu uznati /a

jednu z píin, které na jeho povstání spolupsobily, platí to

Všecky tyto tí kapitoly jsou vlastn jen voln spojené

jednotlivé dokumenty, k jejichž zaazení na toto místo pi-

spla pravé asi • »k<>ln. .>t. že se Bern chronologicky hodily,

když Petr v práci až Bern dospl, /práva kardinálu <» bou-

livých událostech v Carpentrasu dala asi podnt k zmínce

o smrti Klementa V.") na tomto místo ovsem chront logicky

vhodiir i. pri emž zdalo bc vhodným umístniti takt- bullu

Klementovu o zrušeni Templá. A tyto chronologické ohledy

pispl) také k tomu. / Mílu tomu dostalo Be také odvyk-

lého jindy d Petra zakouení Na tomto mi>te jest to tmi

nápadnjší, ponvadž toto zakoneni bouvísí vlastn dosti

- pedcházejícím traktátem o Jindichovi Vil vy-

pravuji se zde zázraky na hrob jeho choti Markét] Zpráva

o nich pišli do Cech dle svdectví Petrova v záí 1315
a skutku nelie najiti vhodnjšího dvodu pro jejich odtržení

<»d traktátu <» Jindichovi, nežli ten. že umístny byl) podle

ového vroenl na míst, kde Petrovo rozdleni vcné

rchn ryslorené mfnéni potmoje také <>k«.ln<>>t, /< na tomto
ne?l o aoTém papeži, .on pik dlouho potrvala
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splývalo se schématem chronologickým, jemuž se zatím vy-

pravování piblížilo.

Byla by ovšem na snad možnost, že tyto zprávy o zá-

zracích utvrdily odhodlání Petrovo napsati pochvalný životopis

císae Jindicha, ale to nepadá píliš na váhu, ponvadž, jak

jsme vidli, sepsání jeho piléhá k postupu práce Petrovy

a vzhledem k pozdnímu datu jejího zaátku není (pi množství

pedcházející látky) ani myslitelno, že by Petr až k tomu od-

dílu byl dospl o mnoho díve, než v druhé polovici r. 1315.

/) Závrené kapitoly knihy první. Udá-
losti let (1314) 1315 a 1316. Také zde vidíme potvrzení

zjevu práv doteného, že Petr, dostav se pedešlým oddílem

s vypravováními blízko k dob, kdy sám psal, zaíná se í-

diti ohledy chronologickými.
81

) Hned kap. 124 rruuví o vý-

prav Janov do Uher r. 1315. A vrací-li se autor v násle-

dující kapitole ješt jednou k r. 13 1 3 a zvlášt 1314, poskytl

nám zárove možnost uriti, kdy tato kapitola byla napsána.

Nehled k tomu, že zprávy o volb a korunování obou proti -

král nmeckých dokazují svj pvod ne souasný, v dob,

kdy kapitola vzniká, dvojice královská trvá již delší dobu.

Ale práv tyto okolnosti dokazují, co dosud zstalo nepo-

všimnuto, že totiž kapitola jest urit datována slovy, která

Petr ku konci pronáší : J e s t i nyní rok pán 1315, od

volby pak tchto dvou král druh ý.
82

) A aby

všecky pochybnosti byly odstranny, datování toto lze kontro-

lovati. O nco výše vypravuje Petr, že proti Ludvíkovi Ba-

vorovi pracoval z návodu své choti vlastní jeho bratr Rudolf,

a odsuzuje jeho jednání, uvádí hned trest, jaký ho stihl, že

„vypuzen jsa z celého svého vévodství, jest ve vyhnanství a

ve Wormsu . . . jako psanec v ciziu tráví.
83

) Jest zjištno,
84

)

že Rudolf od íjna 1315 byl nucen tráviti mimo své zem,

a že ješt v beznu r. 1316 nemohl se bezpen vrátiti. Než

81
)
Upozornil na to správn již Emler v úvodu str. XII.

82
) I, 125 (zde str. 404): Iste est annus domini MCCCXV, eleccionis

vero istorum duorum regum secundus . . .

*3
) tamže (zde str. 403): a toto suo ducatu eiectus exulat et in

Wormacia . . . profugus peregre stát.

8i
) Srovn. Schrohe, D. Kampf d. Gegenkónige Ludwig u. Friedrich

um das Reirh . . . (Berlin 190': Hist. Stud. XXIX} str. H»8.
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na jeho návratu již tolik nezáleží, Petr nemusí] o ném hned

mohlo místo Bamo jíž ped jeho návratem býti

no. AI*- jisté jest pozoruhodno, že konstatováním doby

xilii Rudolfova lze sepsáni této kapitoly velmi podrobné ur-

iti. Pichází tu k platnosti nejenom udání roku 1315, ale

také udání, se jest to druhý rok od zvoleni obou král.

K spi tol a tato b y 1 a n i jt s á n a m e / i 27. í j n e m
lince nf i r 1316

\ podobné I/* 1 dosti blízce urití tal si nékterých

lajících kapitol. Hlava 126, zmiujíc >• o navi

mladinkého Byna Janova Václava (potom Karla IV) do Prahy,

stalo v beznu 1317, sama za toto datum posouvá

bvj vznik." i Kapitola následující, prozrazujíc, že jest psána

ped návratem .lanovým do ' nž padá do listopadu

1317), /mínkou o odchodn Petra Ifohuského klade se sama

duben 1317,
W

J kapitola 128, a vypravuje o píhodách

r 13 10, bezdné pechází do r. 1317 poznámkou o kruté

zim,") a konené kap. 129, oznamující nám zvoleni Petrovu

za opata r. 1316, závrenými slovy dokumentuje, h

ted boui r 131 7. Poslední kapitolu t

ment autorv, napsaný r. 1316. ale do kroniky ovšem
|

• pi jejím lokoncení, jak to jest pln ?e shod se zp-
sobem tvoeni Petrova.")

mohla by býti nápadná : Jak jest možno, že

kterj tak obrovskou látku, jako jest obsah kapitol 52

Si 125 zmohl v nedlouhé dob pldruhého roku, potom tak

zvolna jenom pokraoval I kdy/ víme jeho pozdjšímu pi-

znáni,*
I ze pracoval snadno, i kdy/ pipustím* ijména

**) Ponvadž Petrovi bot^ rok poiná se 2.">. ]>rosincem.

I. 1M konec, w&t itr 110; nevidím dftvodo,
|

nilo
itiim pokládati aa poadéjsl pípisek, kdyi celá kapitola proti

nebráni

Lil Ma-iintiiiii.s . a. d. M''< < Wl ' leztO

al

- •

•

Ji ku i>r . jak mnu-. oddíl drukj pribkyiL i30y

sklaiiltou, která, ]'sa\ li ji IVtr jako novic,

-: k i ISlá) ukoaQJe vypravová-

xázraku / i. lil'.' *tá.

• j.~ ni mi madla prácej.
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životopis Václava II. bledl zbžné ukoniti,") pece mezera

potom nastávající mobla by se zdáti píliš znanou Nesmíme
íirci zapomínati, že do této mezery padá zvolení Petrovo

za opata, což jist bodu ho zaneprázdnilo, jako jist m-
žeme mu uviti, když si pozdji stžuje, že jest prací pe-
tížen.'") Mimo to však dležitý jest i rozdíl mezi látkou ze

vzdálenjší minulosti a látkou doby pítomné. Správn poznal

již Emler93
) z celého zpsobu tvoení Petrova, že události

souasné zaznamenával Petr obyejné, když tvoily jakýsi ce-

lek, vždy ješt jakoby se rozpomínal na pvodní partie, více

mén pragmaticky koncipované. A k tomu všemu jest také

možno, že Petr práv v této dob zaal dílo jiné, svrchu

zmínnou knihu zázrak Zbraslavských. 9
*)

Než otázkami tmito — snad nerozešitelnými vbec —
nemohou býti oteseny positivní výsledky dosavadního našeho

zkoumání, v krátkosti tyto : Petr ujal se práce po svém ped-

chdci po smrti jeho v beznu 1814 a pilnou (teba pozdji

perušovanou) prací dovedl první knihu své kroniky ukoniti

již v první polovici r. 1317. Jeho práce zejména od r. 1309 má
ráz memoir, v prvních partiích arci pozdji psaných. Že ml pi
tom njaké své starší zápisky, jest arci možno, ale existence

jich nelze v této partii dokázati, jako také (mimo líení ko-

runovace a verše o ádech) žádná z partií jeho díla (byly-li

které díve psány) nepešla do jeho kroniky v nkdejší po-

dob, nýbrž celé dílo vzniklo postupn v dob naznaené,

takže vždy doba složení oddílu následujícího jest zadní hra-

nicí pro dokonení oddílu pedcházejícího. Tak životopis Vá-

clava II. (který, jak víme, ped ervnem 1314 nemohl býti

psán, a ped 7. ervnem 1316 musil býti hotov) zajisté do-

konen ped íjnem 1314 nebo nejpozdji ped ervnem 1315,

kdy vznikl již traktát o Janovi atd.

91
)

I, 83, zde str. 181 Non sufficit enini lingwa mea nec calamus

scribe velociter seribentis . .

92
) II. 18, zde str. 501.

93
)
V úvodu k vydání FR B IV str. XII.

94
)
Jejíž úryvek jest II, 18 (zde str. 504—509).
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Druhá a teti kniha. Poznání, že Petr, dospv

k líeni události souasných, zapisoval píbhy obyejní"- vždy

po jistém Kase, když již jakýsi obraz bylo lze si utvoiti, po-

znání U>, kteréž jsme uinili pi konených kapitolách knihy první,

platí také celkem o knihách následujících. Tím ovšem není vy-

louena možnost, ke nkteré správy zapsal Petr do své kroniky

hu«d. nebo že je zaal psáti díve, než jejich konec byl znám.

Vždy musíme poítati 8 okolnosti, že Petr jako opat rozlinými

jinými pracemi byl zamstnán, a že nebylo mu vždy možno po-

stupovati v práci tak. jak by si byl pál.

Dokoniv r. 1317 knihu první, Petr topivo koncem tohoto

oebo poátkem roku následujícího zaal pracovati dále. Kapitola

druhá jesl urité datována oním žalostným výkikem Petrovým :

Od prvotního osazeni království eského ... až po pítomnou

dobu, totiž do léta Páné i.'lis. do dno Zvstování Pán, kterhož

toto pi>i. nebylo bortino stavu v tomto království 1
l
) A odtud

proud vypravovaní naznaeným zpsobem postupuje parallelné

b událostmi Bylo by lze nvésti col.ni adu dokladu, kdy Petr

o oékteré ndálosti psáti zaal, nevda ješt jejího kóno

Tento konec, lze-li jej konstatovati, znamená zárove poslední

datum, ped nímž píslufiná ásl Bložena býti musila. Ale

lioni potebí podobných narážek si všímati, nebo i v této druhé

km/o. o jejímž postupném Bloženi nemže býti pochybnosti,

doba vzniku každé následující tvoi zadní hranici, ped níž

partie pedcházející musila býti již dokonena Upozoruji ted)

jenom na místa, která postupné Bloženi dokumentuji a blíže

urují, hojnosti doklad druhu práv naznaeného užívaje jen

tam. kde jimi v/nik kronik> se osvtluje nebo doba praecisuje.
I

B pito i 9 líí události r. 1320 Hned prvni vtou pro-

zrasoje, že události aspo do konce tohoto roku jsou ji známy,

II. i. f'-' • k primána regni Bohemie plantaeiona . .nsqne

l .omniu irilicet d mini MCCCXVIU diem Annaná-
dooiinice, qaa noc icribo, doh fuit peioi Btatns in hoc n-gno . . .

nato iin.-iii pokoati >< dávati Seibt Btr. u o

jaem dokácaJ v fi VII, str. 64. Tam také dokaayi

btoTj o DOTé datováni drahé knihyjsou úplni ltohé'

in-iiiu-iiii ide k min rftbec pihlížeti.
1

I

'

tmínénýcfa dokládá Dáleál také ada míst, kde
i pítomného i >\ -««m ne každé pí

niku. ale mnohd\ BkuteciiMiývrf to svdectvím,



Vznik knihy II. LXI

ale o málo slov níže posunuje sama své složení ješt dále,

když pi zmínce o dobré úrodé tohoto a pedešlého roku

dodává: Ožil ubohý národ a zaradoval se, jenž ped temi
roky tu onde leckde po cestách hladem hynoucí ležel. 3

)

Tato neúroda pipadla na r. 13 L8. — kapitola sama klade

se do r. 1321, s kterýmžto urením zase dobe se shoduje

také konený passus, jenž byl zajisté napsán ped ukonením
boj protikrál. A

) — Kapitola 11., zmiujíc se o korunování

francouzské královny Marie dne 15. kvtna 1323, ped tímto

datem nebyla napsána nebo uritji, ponvadž dosud neví

o osvobození Jindicha Rakouského z vazby,'') vznikla asi mezi

-ervnem a srpnem roku 1323. y
Zajímavjší jest zase datování kap. 12. V ní zasluhují

pedevším pozornosti slova, jimiž Petr líí tehdejší pí av ech:
„Po celý tento rok echy staly se takoka bezhlavými a osi-

elými, nebo nemly biskupa, krále ani králové. Xebo biskup

Jan posud jest držen u kurie ímské jakoby v zajetí, král

mešká v hrabství Lucemburském, královna pak se temi svými

dcerami meškala v krajinách Bavorských. 6
) Sice mluví se

nco níže o Elišin pobytu v Bavoích zase v ase pítomném,

to však nezdá se býti dkazem, že by kapitola složena byla ješt

v -dob jejího vzdálení. Jest totiž pozoruhodno, že Petr v prvních

•dvou pípadech v citované vt užívá asu pítomného, kdežto

o pobytu Elišin v Bavoích mluví již jako o minulém. Zmínka

že Petr nkterou zprávu souasné psáti zapoal, a již prozatímn ji po-

znamenávaje a pak opakuje, nebo hned do kroniky zapisuje. Z té pí-

iny bylo snahou pekladatelovou podržeti tyto formy originálu, pokud

lze také v pekladu, tak že pozorný tená i zde bude moci nalézti do-

klady, které vývody nad arou dokumentují.
3
) II, 9, zde str. 454 : Revixit gens misera et exultat, que ante annos

•tes in via hinc inde passim emortua pro íame iacebat.

*) tamže, zde str. 458: Et sic plena malis durat contencio talis .

s
| II, 9, zde str. 469—470: Henricus . . in Burgilnio castro regio

sedt captus : práv zmínka o korunování Mariin ukazuje, že Petr ne-

míní jen dobu ped perušením vazby, nebo perušení pominulo již 24.

února 1323 (srovn. II, 12, zde str. 41. a CH VII str. 6-i n.j.

6
) II, 12. (zde str. 471) Hoc anno toto Bohemia facta est velud

acephala et pupilla; carui/, enim episcopo, rege et regina. Episcopus

namque in Romana quasi captivus adhuc tenetur curia, rex in Lucem-

burgensi conversatur comicia, regina vero cum tribus suis filiabus in

Bawarie partibus est morata . . .



I.X1I Úvod.

o biskupa Janovi nebyla by rozhodující, ten navrátil se teprve

i. 1329, ale knil Jan pisel do Cech v beznu 1325, kdežto

Eliéka ji/ -. ledna L325 se vrátila do Prahy. Skoro bychom ae

mohli ocitnouti v pokušení, klásti na tomto základe vznik

kapitoly mezi leden ;i bezen r. 1325. Ale i když pokušeni

jenom z tohoto základu plynoucímu nepodlehneme, z jiné okolnosti

lot patrno, že kapitola tato ped r. 1325 sotva mohla vznik-

nouti. Vypravuje se v ni <» smrti Fridricha Míšeského,

která se \ bhu vypravování klade na 26. listopad 1323.

Vl<- Fridrich zemel teprve 17. listopadu 1324 Tím i

nejenom ze je vylouena možnost Bouasného vzniku této

kapitoly, ale tak- vznik její r. 1324 Btává se málo pravd-

podobným, ponvadž by skladatel, kdyby psal téhož roku. kdy

smrt Fridrichova nadešla, Bpíée byl postehl, že ji spatné za-

azuje Jesl tedj pravd podobno, ze kapitola vznikla teprve

r. 1325 (ale pak ovšem \ prvních msících t. i . ped ná-

ii královými.

Kap 13 svým lícením sporu mezi Ludvíkem Bavorem a

.lanem WII. vzbuzuje dojem souasného sepsáni (které bj Petr

ovsem byl musil míti souasn poznamenáno a pak beze zmn
do kroniky pojmouti). Nejenom že toliko z doslechu mluví

o porážkách vojska papežského ;i prosí o jeho vítzství, :
>

rfce zda se mi rozhodujícím to. že Petr zaátek sporu

pipíná k událostem z r. 1324, a z listin papežských, které sám

v kroniku pojímá, mohl poznati, že spor vypukl již r.

i úpln Spolehlivé ani tyto známky nejsou, a v kroniku

i byla kapitola tato jisté teprve po pedešlé.

Za to hned kapitola 15.. jednající o událostech r. 13

datuje . i. 1327 zmínkou o papežském stvrzeni

kostela v RouChovanech, které papež toho roku (1327) udliL 9
)

l'o dvou pak kapitolách (16. a 17.), které zdaji Be býti soucas-

lálo8tmi pvodu, následuje kap 18 ,0 nkterých

[ch Zbraslavských", npominajícl na zvyklost v první knize

zachovávanou, prbh vypravovaní perušuje

II.
'

• Ainliiiiu.-. qaod papal exercitui íam :ili

I

•••' mon i eci lesiam i»

i Johana* eaadem don&cioQem
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vložkami všeobecnjšího nebo cizorodého obsahu. Její úvodní

ást zdá se býti pedmluvou na samostatné dílo, 9
) z néhož

další vypravování jest výtahem i spíše 'úryvkem. Jeli toto

mínní správné, bylo by možno ze zmínky Petrovy, že prvotné

nkteré zázraky pijímal do kroniky, než se rozhodl spracovati

je zvlášt, souditi, kdy se asi Petr k tomu odhodlal. Z okolnosti,

že se o Konrádovi mluví jako o bývalém opatu, plynulo, by,

že zaátek k dílu tomuto nebyl položen ped r. 1316, zmínka

o Michalovi pevoru mohla by urovati za zadní hranici r. 1319,a
toho nelze bezpen užívati, ponvadž zprávy naše o jednotlivých

hodnostáích na Zbraslavi nejsou úplné. 10
) Co pimlo Petra,

aby vypravování toto k tomuto místu položil, jest ovšem tžko
uriti, leda bychom se chtli spokojiti výkladem (o sob dosti

pravdpodobným^ že Petr, maje tou dobou dosti klidu, užil

ho k pokraování ve svém díle, pi emž mu zbývající as
dovolil a nedostatek zpráv, které by v kroniku hned pojmouti

mohl, radil partii tuto sem vložiti, Z jeho životopisných dat

vidíme, že Petr r. 1327 stáleji zdržoval se na Zbraslavi, a

kdežto o kap. 15. víme, že psána byla až r. 1327, (následující

dv, ovšem na základ souasných poznámek, snad také) kap.

19, za vypravováním o zázracích bezprostedn následující

a události r. 1327 vypravující, zdá se býti psána souasn
s událostmi.

u
) To by tedy mohlo initi pravdpodobným, že

Petr, ujav se tou dobou pilnji práce, takto pokusil se vyplniti

mezeru, která by byla vznikla nedostatkem materiálu o sou-

asné dob. Bezpeného arci nelze tu nic tvrditi.

Souasnost následujících kapitol potvrzuje se práv na-

9
)
Srovn. II, 18, zdestr. 505: Inceperam primitus in cronica quedam

conscribere miracula, sed iudico esse melius, ut speciále volumen

habeant . . . Srovn. Loserth v SB. Akad. Wien. Phil. Hist. Cl. 98 str.

381-382.
10

)
Srovn. str. 507, pozn. 8; proti tomu ovšem zdá se mluviti, že

ješt II, 8 teme zprávu, která by zasluhovala býti pojata do „zázraných"

;

kapitola tato nemohla totiž vzniknouti ped r. 1319. Ale z líení Petrova

jest patrno, že on sám to, co v ní vypravuje, za zázrak nepokládá.

") Srovn. zmínku o králi Janovi (str. 510), o vévod Vladislavovi

(str. 511.), zmínky o papeži (str. 513—514), o Jindichovi Korutanském,

o vlád v Tyrolsku (což jisté bylo napsáno ped r. 1330, jak urité plyne

ze zmínky o tom v kap. 25, zde str. 552). Kap. II, 20 psána jest ped

r. 1330, ponvadž praví, že Karel dosud jest ve Francii.
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rážkami na události, jichž konec, 1'etrovi dosud neznámý,

poskytuje nám zadní hranici vzniku jednotlivých tchto kapitol.

Prtví-li ku p Petr pi r. 1329, se Jan dosud pebývá uBal-

dnina a jinde mimo Bvé království,
,: omezuje tím vznik této

kapitoly na dobu ped záím 1330, kdy, jak Petr sám vdl,

král Jan odebral bo do Tyrol. Zmínka o Karlovi IV. v kap. 22.

. .ni. ie Petr již vdl o vzdáleni Karlov iFra-
nicmén složeni neni tím daleko posunuto, ponvadž se

vypravuje o událostech r. 1329 a Care] opustil Francii i

1330.") Také vloženi 23. kapitoly o novotách mrav, po-

dobnými asi okolnostmi jako pedešlá vložka o zázracích Zbra-

slavských podmínné, muže mínni o souasném vzniku této

podporovati. Než ješt dále provázejí nás známky BOU-

asného složeni V kap. 24. 1'etr zpravuje nás, ze Ludvík,

navrátiv se z [talie, dosud dlí v Mnichové 1

*) (Ludvík pobyl

tam jen msíc), Blib, že poví více o uvedeni jeptišek Cister-

cienskýcfa na Malou stranu potom nesplnný - svdí rovnž

psáni ped známosti dalšího prbéhn 1
*), v kapitole ná-

sledující zaznamenané pouhé povsti o -lanové podniku v Itálii
,T

)

potvrzuji též složeni Boucasné nebo skoro Boucasné,

íež Uunže také jma okolnost oddluje asov vznik této

od Dásledující. Pi vypravovaní o pohbu EHšéiné Petr

Klibujc, co zví o osudech jejích dti, vypsati.
u

j V kapitole 27.

najdeme vsak výrok práv opaný. 1
*) To dovoluje souditi, že

že mezi obma tmi protichdnými výroky uplynula nco vtál

1

li. ví. ide tu ".v.': apad qaem et ali.i- extra lunn rognuin

usque bodie i"

.i.i Weoceslaam . . . kun in Francia coo-

•Utatam.
u

) Ze o i"in 1 '<t i :• i. patrao / toho, ie vi také <• jeho

potomoín pobyto \ Lacemborko <l" r.

II. 14, /ilr bii 14 ia Bawarie civitate, que Monacom dicitar

imoratar

146.
r
'> II. I Nuper, hoc est mease Septembrii . . itt*

utlii.iiii . . . M. .nim íbidem ui civitate Trideatina osqae bodle

un mníti poteatee coaflauat . . . Lombardii referl fáma atd.

Ie quibai omniboa ... flerf deecripcio

I

II.
'

Horám, qai auac j-nnt. et qaaaí primo were
• incipiual ie, ')'ii.i aes i", aon deseribo
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doba. A vskutku' kapitola 27. není zcela souasná, nýbrž

o néco málo pozdji psána, asi nejdíve koncem r. 1331, pi-

pínajíc se k následujícím, paralleln s událostmi vznikajícím^

takže konená kapitola vypravující píbhy r. 1333 dokonena
byla, jak výslovn udává, téhož roku. 20

)

A podobným zpsobem vznikala také kniha tetí. Také

zde lze ukázati, že jednotlivé kapitoly vznikly souasn s udá-

lostmi nebo o málo pozdji. Poslední kapitola, po jejímž se-

psání asi smrt perušila další innost Petrovu, dokonena
byla rok po události, o níž vypravuje, r. 1338. Že tato kapi-

tola jest ovšem ješt dílem Petrovým, o tom nelze pochybo-

vati, teba nejvtší její ást podávala znní desky, jež po do-

konení stavby ve chrámu sv. Ondeje byla upevnna. Po-

chybnosti o autorství Petrov vznikly práv jenom tím, že

tato povaha podstatné její ásti nebyla poznána.
n

)

Všecky tyto vývody potvrzují z nejvtší ásti mínní

Loserthovo a Emlerovo: Kronika Zbraslavská od doby, kdy

autor dospl k líení doby vlastní, psána jest skoro souasn,

bud hned s událostmi nebo málo pozdji v souvislejších partiích,

kdy bylo lze o vci již pronésti soud. Nkteré partie vepsány

byly tém souasn do kroniky, jiné pešly do kroniky asi

na základ poznámek, které si Petr hned po seznání událostí

byl uinil. 22
)

Již tím znaná cena její na první pohled jest patrná.

A cena zvyšuje se tím, že Petr, mívaje a vyhledávaje píle-

žitost pravdu poznati, ml také opravdový úmysl pravdu po-

vdti. asto ovšem dovolává se jenom vypravování lidu a re-

2
") Závrek knihy II (zde str. 571). Explicit secunda pars cronice

Aule Regie, que finitur in anno d. MCCC tricesimo tercio.

") Pronesl je Seibt na uv. ni. str. 49—53; hoejším výkladem všecky

jeho pochybnosti odpadají.

") O tom mže (vedle toho, co uvedeno svrchu o II, 15, 16) svd-

ti také to, že Petr v 111, 1 (zde str. 575; srovn. tamže pozn. 5) odka-

zuje k druhé knize: annoeí tempore superius in secunda parte notáto,

akoliv tam není podrobného udání, kdy Jan Lombardii opustil. Nej-

lépe lze to snad vysvtliti tak, že Petr ml njaké podobné poznámky,

jichž však do kroniky nepojal, a potom z nedopatení k nim odkazoval,

jako by tam pojaty byly.

V
Kronika Zbraslavská.
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produkuje veejné mínni,1
*) ale velnu asto byl událostem

nepítomen, a jeho vlastni piznání dokazují, že se snažil

con< drobností zvdti.**) Tun horlivji inil tak ovsem

pi událostech, jichž osobn nemohl Be Búastniti. Zprávy

<» cínech a výpravách král eských erpal vrhni asto z nej-

bližšího jim okolí kruh dvorských, jež nkd] i jménem uvádí

Ba ani o mén význaných událostech nepomíjel se informo-

vati u osob pímo Búastnéných.*' Své zpravodaje asto uvádí

jménem. Cho Vikarta / Polné oznámila mu nkteré podrob-

nosti o Václavovi II.*') o papeži Celestinovi a jeho inech

zvd] od Waltera, scholastika Vyšehradského.**) Fricek • > • 1

Kokot a Eberlin od Kamene podali mu zprávy o koruno

Jindicha \ II.. které osobní léka císav Mikuláš /. Fuldy

doplnil Bdlenim o jeho Bmrti,**) len kláštera Zbraslavského

l»r. Matj podal mu zprávy o pípravách Janových k cest

do [talie na pomoc Bynu.

Alf také osobnosti, kterým druhdy pipadalo znamenité

úastenství ve vývoji bh politických, bývaly jeho spolehli-

vými zpravodaji. Castji dovolává Be -vrhu pedchdce, opata

Konráda,*
1

) kter^ jeden as byl duší eské politiky a dlouho

požíval znaného vlivu u dvora, tak že Petr užil jeho správ

jist astji, než výslovn udává, ml dalo /.právy od arci-

9m I. - íí • i"7. 109, 1 13, II, LO, 18, 1'.'. -

. Mto
I. 1

1

-j (ide ib •-'•'•v |>i líeni slamosti re Spím: mensami
: tni numerm, " vydáních pi korunoraá VáclsToré byl um
m Lutold Curáf \ i ití a. I, i I, /'i.- Btr. 131 .

:• Btr 146) '|iii cum reg< Wenceelao ío expedieionibni

spina retnlerunl .1 1 98 1 1 < >

«

- enin boMi
retoKl i'-. i- huuilia: 11. ii ede Btr. W9) ut dicebatar micbJ i

buij II, - michi dixerunt, 'i"» biii l>.'llis intor

faernnt; i. i, ut michi Berlinua manchaJcm
i. tulit

"*» II. i t teseni buiua i
mi . utrn

l - iso

109

,#
) II. V ,,] uis. iliiis int-iis

michi pei ordinem
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biskupa Mohuského Petra z Aspeltu, 32
) snad nejobratnjšího

státníka své doby, od Jana, biskupa Tridentského, známého

dvrnými styky s králem Václavem. 33
) A nemén ovšem

úzké styky s rodem královským a jeho jednotlivými leny,

s Eliškou, s Balduinem Trevirským, jenž také politikou prozra-

zoval píbuzenství své s obratným diplomatem králem Janem,

pisply znan k obohacení jeho zpráv.

Ale svdomitost, s kterou Petr práci svou podnikl také

v tom se jeví, že si Petr astéji také výslovn vyžádal zprávy

od lidí, kteí velikým událostem stáli blízko. Sekretá krále

Jana, mnich Jindich, dosvduje, že mu Petr pímo uložil,

aby mu dležité novinky oznamoval, 34
) ehož ovšem neopo-

minul uiniti, a také gen. prokurátor ádu Durandus z Ferté

prozrazuje, že ho Petr žádal o sdlení novinek. 35
)

Zprávy jejich Petr zpravidla pojímal do své kroniky, jejíž

materiál však také jinak všemožným zpsobem doplniti se

snažil. Tak pojímá do své práce listy papežské, královské,

císaské, listy kardinál, biskup atd., kde jich mohl dostati;

z ásti byly to listy opatovi Sedleckému nebo Zbraslavskému

zaslané, nebo listy z Cech vyšlé, k nimž tedy Petr snáze mohl

míti pístup, ale Petr také na svých cestách horliv shánl

a opisoval doklady toho druhu. 30
) A neomezuje se ovšem pouze

na listiny veejné, Petr shromažoval si také rozliné jiné

zajímavé doklady souvké, jimiž obsah svého díla zpestiti

hledl, jako jest ku p. zajímavá allegorie Francesca de Rar-

berinis (I, 120), list o malomocných (II, 10), proroctví Jana

Toletanského (II, 22) a m. j. Tím se stalo, že kronika jeho

3
-) I, 128 (zde str. 418\ Retulit nobis d. Petrus Magunt. archiepi-

scopus.
33

) I, 82 (zde str. 176-177), Johannes . . . postea in Aulám Regiam

veniens nobis illam visionem enarravit.

34
) II, 28, zde str. 558, Paternitas vestra . michi Pmge ante

d. regis exitm recommisit, quod vobis de processu et šuccessu . . regis

aliquid certitndinaliter de hiís, qne viderem, deberem rescribere ac certo

nuncio remandare. Zprávy Jindichovy najdou se v kap. 28 a 32, zde

str. 558—559, 560.

35
) Hoc anno quando simul eramus in Cistercio tempore generali 8

capituli, . . . petivistis, ut vobis aliqua scriberem nova, que relatu essent

digna (III, 8, zde str. 590).
3S

) II, 10, zde str. 459 a j.

V*
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také souškou cenných dokladu. / nichž nkteré jenom

sluhou Petrovou jsou zachovány, kdežto jiné, vyskytující se

takt- v parallelnim dochováni samostatném, zvyšuji dvro
rtj jen u Petra uvedené.

Ale vedle toho ml Petr ped sebou také jiné dokumenty.

jichž ve vypravováni ožil. a do texto ji<-li doslovn nepojal,

/.• znal také Kosmu, bylo ji/ zmínno svrchu.

Tun \>im cena práce Petrovy neobyejné roste. A k tomu

pistupuje i to. že Petra /. jeho díla poznáváme jako lovka,

kterj víry zasluhuje. Kronika jeho jesl dkazem mysli opravdu

nSlecbtilé. Jeho oddanost k rodu královskému a zvlášt

k Elišce vysvtluje se ovšem také city klášterníka, lnoucího

stí k zakladateli kláštera a jeho rodu, ale dojemná

jeho láska k zemi, která stala Be mu druhou otiaou i

jimi/ osudy úzce Brostl, že, a rodem Nmec, neváhá se sje

jimi zájmy i b jejím obyvatelstvem stotožnovati

.laku reholnfk jeví se ovšem pívržencem vzrstajících

práv názor o svrchovanosti papežsko*, ale také zde jeví se

stí kritickým. V boji Ludvika Bavora s kurii stojí na stran

papeže -lana XXII., ale ne hned, teprve pozdji a zejména

od doby, kdy Ludvik zvolením protipapeže dopustil se osudn<

politické chyb) . která mu lake jimi Inala nmoho SJ mpatii. "'

oddanost církvi u mnicha ovšem pochopitelná nezaslepuje

mu OÍl /'ela. Vidi také vnd\ a ne08týchá se jich dotknouti

o nekrolog Klimenta V. ji/ divé snažil se Petr chováni

i- itr. ni prozrazuje, /<• /.na jeité jiné Listin]

VlU i králem francouzským, reminiscence ve II. SO

dotvi oal prohláienl Ludvíkovo proti papeži, kterého

mi \ kroniku nechtl Brom -u :,\\i pom. 11

roTn. dvod ítr. W k torna li. 29, sde bu <>'< pozn

klada dlo bj u d< upozoruji jen namátkou na

'ipíi i! i\. 108, zd< správu

I. Ti /.I. :i. 164—156), k-le ie pimo )>

Srovn také u Seibta ti :;i pozn .

m nutno n.
i pravou miru uvésti tvrzeui autorovo, /• Petr, pi

ti] uárodnott Nepítele vpadajíclho nepátelek] <l" I

nemohl \ t. dobé ani S'éme< t ("echách bydlící nazvati jinak. aei se
• ni

.v\iu zpsobem pozorovati. Opal Petr

' Ludvíkv, protivník kandidaton
";»' Fridrichovi Rakouskému zstává protivníkem vždy). J
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jeho k Jindichovi VIL vysvtliti intrikami francouzskými

—

zní málo pízniv, karakteristická jest poznámka o zniení

Templá . . .

41
) I v dob, kdy již rozhodn stojí proti císai

Ludvíkovi, neváhá pi vhodn píležitosti reprodukovati sati-

rický ohlas veejného mínní o všemohoucnosti penz na

dvoe papežském, o vydranosti jeho. 42
)

Petr v tom jeví se arci jako syn své doby, které nemohl

zstati utajen úpadek církve, rostoucí úmrn se vzrstající

mocí politickou. A také jinde poznáváme v nm syna doby.

Že vil sám rozliným zázrakm, o nichž vypravuje, tomu se

o eholníka nebudeme diviti, zvlášt když také zázraky na

hrob Václava II. mly asi státi se základem další slávy za-

kladatelovy. Ale pi vší své bohaté životní zkušenosti, pi vší

rozvaze, které kniha jeho všude prozrazuje, není Petr prost

povrenosti. 43
) Bylo by dkazem neporozumní dob, kdyby

to kdo vytýkati chtl mnichu 14. století ! Ale i když takto

platí dluh své dob, Petr pece zase jeví se také rozšafným

a dosti kritickým. Neví všemu, co veejné mínní k vení
pedkládá, a zachovává si svj samostatný úsudek. Neví bá-

chorkám, vymyšleným na omluvu krutého pronásledování Žid.

neví báchorkám o malomocných, 44
) neví proroctví Jana

Toletáuského 43
) a j. Jedním slovem poznáváme vnm lovka

bystrého a ducha ušlechtilého, žijícího s dobou, ale snažícího

se jíti dále.

K pednostem dosud vyteným pojí se ješt jedna, forma

jeho díla, lze íci forma umlecká, Bylo již doteno té stránky

jeho formální techniky, která se snaží uhladiti jednotlivé par-

tie aesthetickou symetrií arci vlastního vkusu, bylo již doteno,

jak také, ásten aspo, hlavní rozdlení jeho díla podmínno

II. 13, zmiuje se o vypuknutí sporu, a lituje rozkolu a nebezpeenství.

do jakého se dostává církev, pece Ludvíka se neodíká. Bolí ho sice

porážky papežské, ale smýšlením stojí ješt pi králi, peje si vyrovnání.

Teprve od italské cesty Ludvíkovy, a zvlášt od zvolení protipapeže,

ztrácí Ludvík jeho sympatie, k emuž arci pisplo i to, že (dle jeho

mínní teprve tenkrát) Ludvík byl exkommunikován.
*l

) I, 121, žde str. 380!

**) II, 22, zde str. 540—541.
*3

) Srovn. II, 8 o vymítání dáblú a II, 18 o zázracích Zbraslavských.

4
«) I, 55, zde str. 113; srovn. také II, 10, zde str. 469.

*'•
II. 22 zde str. 530 n).
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j.--t zmnou nálady vypravování. Ovšem nesmíme na

klusti požadavky umleckého hlediska absolutního, béží jen

o zdraznní privátního umleckého vkusu Petrova. A také

v tom Petr platí da své dob. Dnešníma tenái arci zp-
jeho bnde Be mnohdy zdáti podivným a snad nechutným,

ten zpsob, který prokládá proaaické partie leoninskými h«

-

Kámetry. Ale co podivným zdá se dnes. tenkrát bylo stále

moderní Zpsob tento tšil se znané oblib, obratu

veršotepecká náležela ku pednostem, a je /•• všeho patrno,

jak také Petr na Bvé dovednosti si zakládal. Oblíbenost tohoto

zpsobu potvrzuje i to, že již opat <>ta byl také \ tom ped-

chdcem Petrovým, 4
' teba mén< a teba bylo patrno,

/e nkteré verše pidal do jeho díla teprve Petr.

Poznáni, že oba autoi také o verše v kronice -

má cenu hlavn proto, že vyvrací mínní kdysi pronést

jakob) verše v kronice nic vcn nového nepodávaly, a jakoby

Petr byl ml v úmyslu celou kroniku bvou veršem pepracovati.

Proti tomu ovšem celá kronika se brání. Jest patrno, že 1a I

to vbec zpsob Petrv obas bí zaveršovati, že tímto /j>u-

Bobem takoka chvílemi -i oddechl, a že verše vznikaly *

•statní kronikou, jak nkde pímo lze dokázati. 48
) Pro

dnešního tenáe zpsob tento arci nemá mnoho pvabu, pi

všal jakousi náhradu mže mu poskytnouti ta okolní

/• Pti • tchto partiích nkde opravdu dov<

k poetické výši, že nkteré verše skutené podávají doklad

jeho vroucího, hlubokého citu.

li kronika Zbraslavská dílem netoliko historick)

dležitým, ale také literárn cenným, dílem, které jest lei

nyní dokladem ideálního snaženi prvních dob kláštera /

Blavského, aktf gle Btavti mže na rove (a namm
i do popedí) Bouvké tvorbj historické

Kronika Zbraslavská pi této své povaze nezstala •

1 D 'iii podává ^i il>t na nv. m., ni také .i •
- >i ' doklad}

bnde notno n i ido •

QQ I.

pi II. 25, kde pi líení smrti Elišin] najedl

vklad ndeni „návrat I

• \ byl] pozdji, ;»1<- i"

ni



Umlecká forma. Dosavadní edice. Peklad. LXXI

— abych užil biblického obratu také Petrovi oblíbeného —
svtlem ukrytým pod kbelec, nýbrž vešla záhy ve známost.

Vedle rukopis pomrn dosti etných, 49
) svdí o tom

i výtahy z ní, které záhy poizovány 50
), svdí o tom zpsob,

jakým jí ve své kronice užil František Pražský 61
) (a z ásti

i Beneš z Weitmile a snad i Pul káva).

Od r. 1602 kronika aspo z ásti pístupna byla také

tiskem ve vydání Freherov, Rerum Bohemicarum antiqui

scriptores aliquot. Vydána tu jen druhá kniha. Celé dílo vydal

poprvé Dobner, Monumeota hist. Boheiniae V. (r. 1784), ovšem

zpsobem dnes již nevyhovujícím. O kritické vydání pokusil

se Loserth, Die Konigsaaler Geschichtsquellen FR&. Vlil

i Víde 1875), a také ne zpsobem zcela uspokojivým. N-
které jeho chyby opravil a lepším apparatem opatil vydání

své Emler ve FRB. IV. (r. 1884), takže pi vSech chybách

jeho edice jest dosud nejlepší.

Jeho vydání vzato za základ tohoto pekladu, o nmž
jen nkolik slov. Jeho úelem bylo pedevším uiniti kroniku

samu všeobecn pístupnou, a již tím dáno bylo hlavní pravidlo,

jímž se bylo nutno íditi. Peklad ovšem chce býti vrný, chce

vystihovati originál, ale pedním jeho úkolem jest, aby byl

jasný a srozumitelný. Z té píiny musila býti dána pednost pro-

saickému pekladu hexametr Petrových: Nebo nehled k tomu,

že rytmický peklad byl by narážel na obtíže tém nepeko-

natelné, bylo se obávati, že sebe zdailejší peklad rytmický ne-

bude nikdy moci dosíci té srozumitelnosti, již podává peklad

prosaický. Peklad eský jest vlastn prvním pekladem kroniky

Zbraslavské z latiny, a tedy ovšem také prvým pekladem

eským, vyjímaje ovšem porzné peklady jednotlivých partií,

jichž tu nelze vyítati. Vzpomenouti arci sluší zde dílka Ton-

nerova : Vypravování djin domácích, které zvlášt od dru-

hého dílu poínaje není namnoze niím více, než parafrásí

naší kroniky, která ovšem pekladem býti nechce a tedy pe-

kladu úplného nahraditi nemže. 52
)

49
j Jejich popis viz Emlera v úvode str. XV, XVI.

50
)
Srovn. Loserth v SB. Ak. Wien 98 str. 379 (pozn. 3).

51
) Srovn. Emler v úvod str. XX, kde také odkazy k literatue starší.

32
) Tonner, Vypravování djin domácích II, III, v Matici lidu XI

ó a 6, XIII, •-', XV, -í (v Praze 1S77, 1879, 1881).



LXXII ' vod.

Apparát poznámkový zpracován rovnž zcela nové. Pi

nm \ e < 1 1 a mne jedna hlavní touha, aby - nelze-li u nás

ni-li zatnu teba) pomýšleti na nové vydáni —
i

samostatným zpracováním poznámek peklad tento mohl d<>

•!iiry n • » \ < • 1 1 edici nahrazovati, alty bylo lze poustati ho

i studiím vdeckým. Že jsem pi tom ovšem asto užil

apparátn dívjších edic, jest samozejmé i piznávám to vý-

slovn. Ale odborník pozná snadno, co i tak jest v tom mé

rlastní, peliv a namáhavé p]

Pirozen mezi pekladem objevily se nkteré omyl) po

sledního vydáni Emlerova; bylo nkdy dokonce natno sáhnouti

k rukopisu, aby s zjistil správný t »*xt : ponvadž peklad

oízen již na základe tchto oprav, a ponvadž sbírka

• •-t doplkem „Pramen djin eských", vidlo se vhod-

ným, ku konci seznam tchto korrektnr pipojiti.

áclav Noví



Poíná se pedmluva na dílo následující.

Ctihodnému v Kristu otci a pánu nejvýš milování hod-

nému, panu Janovi III., opatu ve Valdsasích šestnáctému, ')

bratr Petr I., tetí opat Zbraslavský, modlitby a úctu z lásky.

Snaživých myslí, vedením písem Boha na této pouti vy-

hledávajících, bývá, jakož se dovídám, rozmanitý obyej. Jsou
nkteí, kteí v literní znalosti písma s výsledkem pracují

tak, že ji úpln si osvojují, jsou též jiní, kteí tajemnými,

jinotajnými a nadsmyslnými významy vcí, jiní, kteí obraz-

nými smysly usilovnou snahou se zabývají, jiní v djinách

a kronikách ítajíce, vzdlavatelnou útchu si zjednávají.

Všech tchto snahu, by ne mrou stejnou, míním, že teba

doporoueti. Nebo v každé látce, kterou ítá zbožná mysl,

dle podobensi pracovité vely vždy nalézti moci bude, odkud

by tená ve ctnosti a poznání nabýval posily. Vždy mysl

zbožná na etbách jako na libosadech se pase, v nich také

takka lilie sbírá, když to, co te, všecko k milování Boha

i bližního a k vlastnímu uvažování o sob samé vztahuje

a obrací. Ba akoli tvrdí filosof, že studiem bájí a tch, kdo bá-

jen filosofují, není hodno se zabývati, pece, protože sama

vážná pravda nkdy z narážky žertovné ei toucím stává se

píjemnjší, dle onoho výroku básnického: „Sladeji usmívají

se vci vážné, okrášlené žerty," z toho uvažuji, že netoliko isté

theologické vci, ale i podle apoštola: cokoli napsáno jest,

k našemu pouení napsáno jest, abychom skrze trplivost

a potchu písem nadji írli. Dále prospívá to hodujícím u stolu

tohoto Pána, v nmž zajisté jsou všecky poklady moudrosti

J
) O nm a innosti jeho literární, jíž také v této pedmluv do-

n "no. srovn. Loserth, Kónigsaaler Geschicnts-Quellen. AOG. LI, str. 179.

Kronika Zbraslavská. 1



slaTská, kn. I.

lení, ,ii,\ hod, to jesl vdni, rozmanitost bývala, tak

že, k^ly/ jedno se znechutí, z jiného kdokoli by požívati

mohl. Prospívá to i rekm a pomrm lidským, aby pevný

puknu tu tam ku mlénému nápoji Be pimšoval; rovnž

mihu .t temni lovku pokraovati chtjícímu duchovn

ku prospchu býti ab] podle rznosti as Ctni se

stídalo; neboi jinak ped oberstvením tlesným, jinak po

nm k duchovním hodm rozpoložen bývá okus mysli. Pí

kterýkoli lovk vynikajíc! snahu svou dle okolnosti asových

se brzo ku vznešeným, brzo k nízkým, brzo k nad-

smyslným, brzo i k»- hmotnjším penáší Be píkladm. Otce

ctihodný, bez líidla pochlebenství mluvíc, takové stídám

rozumné ze zkušenosti jsem seznal, že vj máte: Spatil jsem,

kdykoli jsem u v;is byl, že v knihách pravovrných otc

vhodnj vj »

- 1 1 .-

i t
«

- a mne, abych Mravná nauení svatého

ehoe na knihu Job /novu peetl, jako v) jste byli uinili,

vybídnutím pátelským jste pimli; vyali jste také jednou

mnou, když as tu byl píhodný, jakousi vzdlává-

telnou knihu píklad, kterou o svatém obcováni mnichv

a konvršfi ve Valdsaském kláštee zesnulých ku prospchu

sebrali; tak oboustranný jste, tak - Pánem na

horu, tak s ním opt po rovin se ubíráte, tak tak s Moj

i'i/\ ni i, - :. brzj v -tanku úmluvy, brz) vr dví

stánku zi tak tak na h T napoád urov-

nanými -tupni pracujete. Láska, ji/ máte, -mna o sob -tatí

neumjíc, na ji évá, povzbuzuje, které mže, abj kn ne-

obrátili Vybízí m nyní láska vaše a ped
tím mnohokráte vybízela, bych knihu o založeni kláštera Zbra

slavského skrze pana Ottu, pedchdce mého, blažené pamti
druhého, dávno zapoatou a k onomu místu, jež poíná:

bóžnj krále Václava úmysl atd. *) dovedenou dál<

•minul. in mých zachvlvá se pikro-

iti k tito práci, sprostnost ducha mého a nesnadnost práce

Izni odtahuji umo ruku; poslušenství vsak, které

lepši jesl nežli obt, mne pekonává. Podniká tedj tesouc! se

• dílo tot.. veliké a nikdy konce nemajíc! \ tom

moje ii' 5imi i llitbami bude

íii.



Pedmluva. Obsah kapitol knihy I. :;

podporována. Netoliko však o založení Zbraslav a o králích

eských, kteí v mé byli dob, ale též o jiných královstvích

a zemích, též o knížatech duchovních a svtských, rovnž

o píhodách rozliných, na nichž se vzdlávati nebo tšiti

bude moci mysl tenáova, pokud rozumu jsa mocen budu

žíti, s pomocí Boži k samého Boha i rodiky jeho sláv jakkoli

spisovati se pokusím. Uiním v této knize, jež kronikou Zbra-

slavskou se zove, jak dev a kamení otesávatelé initi jsou

uvyklí: hrubou zajisté nejprve kameníkm zkušeným a sta-

vitelm podávají látku, oni pak dle umní svého uvádjí potom

v surovou hmotu krásnou tvánost. Tak i já to, co jsem

spatil, co jsem zcela jist seznal, hrub sepsati se piiním
Pijde po mn též jiný, kdož tuto pevnou a pravdivou, však hrub
sepsanou látku brusem spanilosti uhladí. Nebo nyní pedevším

usiluji o to, abych dovedl sepsati djiny pravdy. Aby však

i pravda, jež se vyhledává, snáze se ukázala toucím, nápisy

kapitol mínil jsem, že zde poádkem teba vypsati.

Poínají se kapitoly knihy první.

1. O píin podniknutého díla.

2. O inech krále Otakara krátce naped doteno.

3. Jak kostely v dobách krále Otakara prospívaly.

4. Jak on Markétu pojal a Rakous nabyl.

5. Jak pro neplodnost mezi nimi rozvod prohlášen.

6. Jak král jinou cho pojal a dítky zplodil.

7. Jak král ímský žádal, aby mu Rakousy byly vydány.

8. O srážce, v níž král Otakar zabit.

9. Jak král ímský do ech vešel a markrabí Branibor-

ského za správce ustanovil.

10. Jak král sedmiletý do Sas odveden a sklíen.

1 1

.

Jak echy v nepítomnosti králov zhubeny byly.

12. O hlad pevelikém, jenž v tch dobách byl v Cechách.

13. Jak klášter Sedlecký v týchž dobách na mizinu pišel.

14. Jak král Václav do království se vrátil a s radostí uví-

tán byl.

15. Jakým se král Václav ukázal, když do království se

vrátil.



lká, ku. I.

16. Jak králová Kunhuta oa Moravu pišla, kde Závis jejího

pátelství dosáhl.

17 .lak králová se vrátila a / králem opt v pi

u v. illa

lg .I:,;. Záviá • píze královu opt byv uveden žil a krá-

lovou ádn \ manželští i pojal,

lak král Václav královou .litku pojal a o Bmrti matky

t < >li< »t •
i krále.

20 O píchodu králové Jitky '1" Cech a ctnostiplných mra-

rech jejích.

21. .lak ZáviS tajn krále Václava pronásledoval.

22 -lak král trnuti) píhodami sklíen byl a <» první jeho

výprav, kterou vedl na Moravu.

l druhé výprav králov a <> synovi jeho prvorozeném,

jtru krále Uherského pojal a jak král

clav kla>t-i novj založiti >< rozhodl.

b Bmrti Závii

• i nevrnosti nkterých Šlechticv a o smrti Jindicha

redlivého, vévody Vratislavského, a Vladislava, krále

Uherského.

21 Jak král Václav a Ondejem, nové zvoleným za krále

Uherského, -•• -•'-••1 a b ním smlouvu • > pátelstvi

urillil.

28 Jak král Váchu i Chebu Rudolfa, krále ímského, na

ni a "ii nho království v léno obdržel.

Jak král Václav klášter, jejž založiti byl slíbil, panu

Ueckému nahnil,

lak král Václav pana Arnolda, biskupa Bamberského,

k sob povolal ;i dle jeho rady stav království spoádal.

31. -lak pan Zbislav, pímím Zajíc, podkomoí království

ibil tyl.

Jak Kial Václav písmo poslouchal ajemu rozuml,

písma neznal, jak vhodn latinské ei užíval.

lav Btále zpovdníka u sebe ml a jak

<. bohoslužbu starostliv byl.

lak kra! \ ímského krále \ Erfurt nav-tivil a

mru Rudolfa, vévody Rakouského a Švábského,

\ Pnu pohbeného.



Obsah kapitol knihy I.

35. Jak král Václav vojsko do Krakova poslala sob jej pod-

manil a o nkterých píhodách pi tom.

36. O založení kláštera Zbraslavského.

37. Jak opatové ku králi Václavovi se vrátili a jak jedno

místo ze tí pro klášter vyvolili.

38. Jak Bh toto místo Zbraslav klášterním mužm od staro-

dávna uril.

39. Jak král Václav na doléhání nkterých od poatého

úmyslu na as ustal.

40. Jak zbožný král Václav do kapituly vstoupil a jak opat

Heideurich jmenoval osoby, jež se mly vyslati.

41. Jak biskup Tobiáš o místo založení se ucházel a jak

král jiné ddiny mu na míst tohoto místa uril.

42. Jak král konvent nastolil a místo pro ád potvrdil a jak

toto založení Zbraslaví (Aula Regia) nazval.

43. Jak král Václav s vojskem do Krakova šel a jak na vý-

prav rytíským meem opásán byl.

44. O klenotech, jež král Václav založení svému udlil, a

jak toto založení ádu Cisterciáckému pivtleno bylo.

45. Jak král Václav s vévodou Rakouským nešvaiti se poal

a jak králová je opt smíiti se pokusila.

46. Jak Adolf, hrab Nassavský, za krále ímského zvolen

byl a jak král Václav vévodovi Rakouskému tehdy na

pekážku byl.

47. Jak Adolf, ímský král, do Míšeské zem vešel a jak

král Václav u Gruuhainu ho navštívil.

48. Jak vévoda Rakouský s králem Václavem opt byl smíen.

49. Jak mistr Alexius mezi králem Václavem a ímany pá-

telství zjednal a jak jeho jednáním vévoda Kališský na

krále Polského korunován byl, a o smrti jeho.

50. Jak vévoda Kališský v království Polském byl korunován

a jak zahuben.

51. Jak král Václav v království svém psané zákony za-

vésti se rozhodl a áak mu v tom zabránno.

52. Jak král Václav obecné uení v Praze zavésti se rozhodl

a jak mu to nepovoleno.

53. O tech jinoších, kteí z dalekých konin picházejíce

králi se pedstavili.



Kronika Zbraslavská, ku. I.

64. Jak - lestin, papež, papežství Be vzdal a po nm
Bonifaciua následoval a " pích Bonifaciových a králem

ncouzskj iij

56. ráo, kterou Židé \ Nmecku utrpli.

.")»;. Jak pan Konrád, první opat Zbraslavský, Anežku, Bestrn

krále Václava, ze Švábska pivedl do Cech.

• 7 O jakémsi Bnu krále Václava, jenž byl patrným proroc-

m budoucího zla.

- veliké ácté, kterou ml král Václav ku blahoslavené

Pann Marii, a jak rád jméno Marie vyslovovati slýchal,

pízni a lásce, kterou král Václav ke vSem osobám

eholním mel

lak král Václav zvlášt ád Cisterciácký miloval

61. O Blavnosti korunování Václava, krále < Vskt'!)".

62 dni slavnosti a posvceni krále Václava

drahocenné výprav ke korunovaci pichystané a o pe-

hojném lidu tehdj tam shromáždném.

64 -lak kial Václat následujícího dne po -ve korunovaci

iu>\\ ku>tfl na Zbraslavi založil.

1

1 smrti paní Jitky, slavné králo>

Jak a pro peníze veliké (groše) nejprve poaly se \ kiá-

lovství < eském raziti.

67. Jak Václav, král eský, ilo Polskj vešel a ve rlnzdn
korunován byl.

68 kik Václav, syn krále Václava, vyvoleu byl /a krále

i íhereki

Eliška, dcera krále Polského, /.a krále Václava -•

pn vdala a korunována byla

7". .lak Tas / Vizmburka, komorník království eského, v zá-

Btupu lidu byl zabit.

71. -lak Albrecht, ímskj král, do království eského vtrhl

aém pemnoho zlého spáchal.

7:'. <> smrti nejjasnjšího pana Václava, kralr eského, a

o jeho kajicnosti, kterou v bolesti -\< ml ped smrtí.

lak kial Václav roucha Bvá na rftzná místa rozdlil.

74. O závti a poízení, jež týž král Václav uinil.

Uech zbožnosti, !</ vj konal týž kial.

i/ ml týž kial pi posloucháni nkolika mší.

•> trplivosti, kterou týi král v nemoci -\.' ml.
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78. O posledním pomazání téhož krále.

7'.'. O skroušenosti a rozjímání, jež tehdy týž král ml.

80. Jak týž král smrt svou pedvídal.

81. Náek domu Zbraslavského nad smrtí zakladatele svého,

téhož krále.

82. Vidní, které spatil pan Jan, biskup Brixenský, po

smrti téhož krále Václava.

83. Jak týž král Václav v pokutu za jakési provinní jednou

opálil si nohy.

84. Jak mladý Václav, Uherský, eský a Polský král, v Ce-

chách po otci kraloval a zabit byl.

85. Jak Rudolf, vévoda Rakouský, syn Albrechta, krále

ímského, vyvolen byl za krále eského a o smrti jeho.

86. Jak Jindich, vévoda Korutanský, po smrti krále Ru-

dolfa vrátil se do ech.

87. Jak Jindich z Lipé s jinými pány v Sedlci zajat byl

skrze Horníky a o jakémsi nábožném list tamtéž.

88. Pojednání letopisné o panu Janovi, králi eském, synovi

císae Jindicha.

89. Jak knžnika Eliška, dcera Václava, krále eského,

opata Zbraslavského pana Konráda ku povznesení svému

vybídla.

90. Jak pan Konrád, opat Zbraslavský, k císai Jindichovi

o napravení stavu království šel.

91. Jak Jindich z Lipé s nkterými pány a mšany Praž-

skými poal knžniky Elišky se pidržovati.

92. Jak knžnika Eliška pronásledování sestry své a jiných

závistník své cti snášela a do Nimburka z Prahy

tajn utekla.

93. Jak Korutanci vže, ležící u paty mostu naproti blaho-

slavené Pann, dobývali a jak páni eští proti Koru-

tancm ped hradem Pražským vítzství nabyli.

94. Jak pro povznesení knžniky Elišky a pro opravu krá-

lovství páni a mšané posly poslali k Jindichovi, králi

ímskému.

95. Jak páni a mšané eští Jana, syna Jindicha, krále

ímského, si vyžádali, aby jim za krále lni dán.



Kroi 1-

.i.ik mezi Janem, krále ímského, a Eliškou,

ron král'- eského, ve Frankfurt zasnoubeni byk

slaveno.

Jindich Jana, prvorozené^ nerad do

h poslal.

Jak poslové z • vrátili a knžniku Elišku

v urené lhté pivedli.

Jak opal ký, Plaskj a Zbraslavský knžnice

pficházejfci vstíc vyšli.

b knžniku Elišku v Haimbachu la-

•
ijal.

• Jindich Janovi, prvorozenému svému, veSpíru

slai

:

:vii nádhern vykonal.

tek Blaven byl s nádherou a o spora arcibiskupv

Mohuskébo a Kolínského.

Jak Jindich, král ímský, ti vojska zárove na ti vý-

prav] uchystal a oa všech >. aél.

]i»j. (» zármutku, jejž rodie méli / odchodu syna Bvého,

le Jana.

mnohonáso tžkostech, jimiž echy byly sklíeny

ped ni krále .lanu. ao dobyti msta Pražského.

3ti, kterou za as Jindicha, vévody

K"i ut inski b< . si ášel k lleckj

.

107 O utiskl. i, jimž klášter Zbraslavský pod-

léhal \ tom

i;ik král Jan, Byn císae Jindicha, se silným vojskem

il<> < !ecb vešel a aejpi vé Prahy dobyl.

Jak král Jan mír zídil a korunován byl.

ii<». Jak týl král i Norimberce 'Kur slaviL

111. O ku, jenž se stal - tlem Kri-

stovým.

Inánl struné - pani Jindichovi VIL, císai Kun
ni

i' Jindicha a o první korun

jeb<

1 14. -

:

• Jindich do krajin I Iských pišel a tam
•

sil.

i 16 O koraní odicha \ ím vykonané a o bil

eho.



Obsah kapitol knihy I. 9

116. Poslání pana Klimenta papeže kardinálm dané, aby cí-

sae Jindicha korunovali.

117. Zákony, položené od císae Jindicha.

118. Rozhodnutí papeže Klimenta, proti císai Jindichovi na

prosby krále Francouzského uinné.

119. Konený nález císae Jindicha proti Robertovi, králi

Apulskému.

120. List, v nmž prostedkem zosobnní koruna císaská po-

zývá císae Jindicha, by ji na sebe vzal.

121. O smrti papeže Klimenta a nkterých jiných vcech.

122. Nález papeže Klimenta, jímž odsouzen byl ád Kižov-

ník Templá.

123. Zázraky u hrobu císaové Markéty sbhlé.

124. Jak král Jan proti Matiášovi, hrabti Trenínskému.

s výpravou vytáhl.

125. Jak po smrti císae Jindicha dva králové Nmetí pro

nesvornost jsou zvoleni.

126. Jak pro zajetí Jindicha z Lipé nepokoj v království

eském byl a jak arcibiskupové Trevírský a Mohuský
zárove do ech pišli.

127. Jak Jau, král eský, s panem Balduiuein, arcibiskupem

Tivvírským, pi ece Xekaru proti Fridrichovi Rakou-

skému bojovali.

128. O morech, které vznikly na rzných stranách svta.

129. O odstoupení prvního opata Zbraslavského a nkterých

jiných vcech.

130. O závti spisovatele této knihy.

Skonávají s,e kapitoly prvního dílu kroniky

Zbraslavské dle poadu.

Poíná se kronika Zbraslavská, skrze pana opata Petra

sestavená.

Toto jest první díl kroniky, který koní léta Pán 1316

od dob krále Otakara.



id Kronika Zbraslavské, ku. I. kap. I— III.

Kapitola I

Poíná se pedmluva na život pana Václava, nejjasnjšího

krále « eskébo a Polského, zakladatele Zbraslav.

Nkterých pátel etnými ponuknul jsa pobídkami, rozhodl

.Min -.• ni... .. život ;i mravícfa nejjasnjšího knížete, pana

Václava, blažen pamti nkdj krále eského Šestého, P<>1-

-k«'li.. pak druhého, prostým Blohem prosaickým vypsati,

-•ni poznal " aém tajn i veejn ne tak z doslechu,

upraveného mimotnými emi zpravodaj, jako /rak. -ni. jenž

rozhodím jesl nad uši spolehlivjším, aby pomocí mé tebas

oeožitené snahy krále t.. Iiot.. /i\.»t poruení hodný potomkm
tnu za ilii\...l prospíváni -« ukázal, ím ii vrstevník u/as vzbu<

zuje patrn pejasnými odznaky ctnosti záil, pokud žil. Nebo

ani za boduo nepokládám, aby památka tak velikého knížete

ik.iu ustávajícím hynula, kterj tak za živa jak.- umíraje

w.r života Blovem i Bkutkem ostatním ukazoval. On
byl pedmtem podivu osob vznešených útchou nizkýdi a

toužebným oddechem kterýchkoli potlaených. Byl též opatrný

\ radách, mocný i pomocích avérnj \ kterýchkoli vécechsve-

ných; dále služb) Boží byl podporovatelem bedlivým, rytíství

kého obnovitelem horlivým a nemén všech mnichv
otcem .1 ochráncem oddaným; brzy mnichem, brzj rytíem

byl, brz) poueni o kralováni vSem knížatm udílel a laskavost

královské dobrotivosti nikomu žádajícímu naprosto neodepel;

ale ponvadž vci mnohé ve slova nemnohá zahrnuji se ne-

snadn cky jednotlivé skutku svrchu jmenovaného

knížeb rykonal, dstojné úcty bodné, písmem probrati

nemohu, proto velmi skrovn j •
-

1
1 «

• a otce jeho, pana Otakara.

naped vylíe iny, k tm skutkm podivuhodným, jež pi
• ni kláštera Zbraslavského naplnil, v pítoi ;m Bpisku

bracim.

Následuji verše pedcházejíc! kapitol} :

Bože, pispj, abych mohl vypsati podivné vci

Je znamenitého pítele nejvyšší dobrotivosti.

1 tob nech mílo jest, co vykonal, Panno blahoslavená,

• n\ kníž< • bez konce nadále,

Dej um útchu, zastup zbožnj a zapje Amen.
v k' pedmluva.



Pedmluva op. Otty. Kralováni Otakarovo. 11

Kapitola II.

Poíná se život pana Václava, krále eského a Polského,

s krátkým však pedesláním nkterých vcí o inech otce

jeho, krále Otakara.

Byl v království eském král njaký mocný a udatný. 1253

jménem Otakar, jenž od asu jinošství svého mužn jednal 1278

a ušlechtilost ducha královského velikolepostí mužných in
všude ozdobil. Ten zajisté království sob svené moude
spravovati chtje, íše obnovovatel neustálý, zákony ustavil

a surovost národu eského, jenž potud v hovadských živoil

mravech, nkterými pravidly uhlazenosti osvítil, sebe sama

ostatním postavuje za píklad a za vzor žití.

Mužem byl uhlazeným, stálým a v ei pímým.

Opatrným, zdrželivým, vždy chtl býti vesel,

Ve slovech spolehlivý ; zídka sám promluvil

Slova bud prudká, jež hanebn znjí, nebo trpká.

Zídka byl zasmušilý, tak vždy žil v tchto

Pozemských vcech, že v noci i ve dne

V Krista vil, aniž od chvály jeho ustával.

Dále obyvatelm království svého o mír postarati se usiluje,

na hranici zemské jal se msta zedmi hraditi, hrady opevovati

a dtem pánu svých kázal zkoušku ve služb rytíské konati.

Brzo jinochové uí se bojm a odolávají nepíteli

staten, stydíce se snášeti urážky od cizinc zpsobené.

V kláních poala sláva národu

Tohoto se rozmnožovati: vzájemn se ctíti

Všickui poali,

ehož tenkráte v poutech hrubosti zapleteni jsouce, díve pa-

trné neznali. ')

Kapitola III

Jak kostely v jelio dobách prospívaly a o založení kláštera

u Svaté Koruny.

V dobách tedy kralování tohoto knížete chrámy Kristovy

a kláštery v echách prospívaly, a když zem plody zpso-

bovala, všickni v ní pebývající Kristu v míru a pokoji usta-

vin sloužili.

') Tvrzení, že by turnaje byly do ech uvedenj teprve Pemyslem

< >takarem II., není správné.



IS Kronika . kap III. —IV.

— Vei

. pán Be veselí ><• sluhou a knžstvo s aeknzi,

MStané bohatnou, mniSi Krista uctívají,

[nik strádati

ná, nýbrž Kristu >1<>u/i pod tímto králem.

Ploditi zvyklá b "'1 nepítele odpoinula

[ho zem, není tam Bporu ani války.

ato pozemským štstím jsa obklopen, nikde

budoucnosti nejsa aepamétliv, Blužbu božskou s bedlivostí roz-

množoval, kostelj totiž zakládaje, založené daruje, obdarované

lách církevních bedlivji zachovávaje.

Nikdo není znepokojován, nikdo dokonce olupován,

kni v míru Btejn žiji a pátelsk)

bodují a ]>i.jí. v mini se rozcházejí i

l trvají spokojeni se svým, protože bohá chudému

Dar) podává, a /I" opravuje spravedlivý Boudce.

itmnii však in svých Bohu milými prvotinami

ku poct Boha .1 rodik] jeho Marie, blahoslavené Panny,

I sterciáckého rádu pi hranicích Bavorských založil,

jemuž jméno u Svato Korun]
I

dal a hojné mu Btatk] bi

království udlil n daroval.

I tob mnoho statku daroval, Svatá Koruno,

< Makai. jen ižil. Radosti životni

Dej mu, Panno dobrotivá a rodiko Kristova Marie,

Bbor pobožných mnichv,

/ tebe vzývá \ as noni i denní,

\\>\ >i\ 1 /< tebe, ua tomto svt zemra, - Kristem

Y radosti spojen byl

a po tél '\
1 íi radosti požíval.

/ 1

.

.lak Otakar, král eský, pani Markétu pojal a jak Rakous

Korutan - jinými zemmi nabyl.

\ tch ted) dobách Fridrich, osvícený vévoda Rakouský,

dluh tla bezdétek splatil a pani Markétu, Bestru bvou,

11. 1. kla ti



Zlatá Koruna. Rozmnožení íše. Satek s .Markétou. i:;

ddiku zemí svých samojedinou zbývající po sob zstavil.

Tato zajisté paní Markéta provdána byla za Jindicha, syna

zvnlého nkdy císae Fridricha, a když ten zemel bez

ddice, vrátila se do rodné zem ovdovlá. Po smrti tedy

vévody Fridricha, bratra jejího, šlechticové Rakouští se sešli

a jali se uvažovati, jak by se zdárn postarali o sebe a své

potomky. Když pak prošla s obou stran rzná jednání, povolali

krále Otakara, a aby se nezdálo, že bezhlavé se poddávají,

za vdce a pána si ho zvolili. Ale ponvadž král Otakar choti

ješt nepojal, paní svou Markétu prostednictvím zákonného 1-25-2

obvénní za cho jemu zasnoubili, aby ddic vévod svých,

jichž skrze muže míti nemohli, takto aspo skrze ženu opt
nabyli.

Tak satkem Markétiným Rakousy trvají v radosti,

Rakousy veselí se i Štýrsko, pokud se myslí,

Že, provdavši se za krále, zrodí

Zemím vládce nad zesnulé vznešenjšího.')

O Korutanech.

Mezitím vévodství Korutanské Oldich, pravý ddic, spra- 1269

voval, jenž byl píbuzným krále Otakara.-) Ten ml bratra

jakéhosi, jménem Filipa, jenž nejprve sice arcibiskupství Salc-

purské spravoval, ale potom povýšen byv skrze krále Otakara

vrcholu patriarchátu Aquilejského dostoupil.

Ten málo prospíval, rozhazoval majetek chrámu,

Všecek je nedbalý a všem všude znám,

Že jest niitelem chudých kanovníku.

Myslím, že uchvatitele ani lupie podobného mu není.

Nedbalý, jak jsem ekl, stravuje statky Ukižovaného.

') Zasnoubení Otakarovo s Markétou (která byla znané starší)

stalo se dne 11. února 1252 v Hainburce. Štýrsko však nepipadlo

Otakarovi hned, nýbrž až r. látíO, po válce s Belou Uherským (jemuž

díve r. 1253 bylo postoupeno).

) Matkou Oldichovou (manželkou vévody Bernarda Korutanského

byla Jitka -Judita), dcera krále Pemysla Otakara I., sestra Václava 1.

a tudy teta Otakarova, jemuž tedy Oldich byl bratrancem.



li Kronika ZbraslftTgká, ku I., lup IV.—V.

Protož kdybj horlivost knžstva krále Otakara nebyla

na vrchole dosažené hodnosti nikterak by déle nebyli

péli; dále protože Oldich, vévoda Korutanský, neml d-

bj po smrti po ném aásledovali, obrátil Be ku králi

Otakarovi a pijav peníze, Korutany, Krajinu, Krajišt a Por

,. po snu tu trvalým právem odkázal. > Šlechta

. tchto zemi ke králi se Bešla a vykonavši písahu

sti v budoucnosti vrn li" poslouchati Blíbila.

Nikdo se oesvál, nikdo tam škodou nehrozí

V onch zemích hradm ani Bilnicím ani vsím.

Dosáhnuv tedj tchto zemí, názei Blávy 3vé, jeji díve

uiél, na poátku list Bvých znamenit rozšíil; byla pak forma

-ulil jeho takováto: Otakar, / Boži milosti král I

markrabí Moravský, vévoda Rakouský, Štýrský, Korutanskj

Krajinský, pán Krajišt, Chbu, Pordenone. 4
) Krom toho

VeronSU, Treviaštl a Friaulštl - nkterými jinými msty na

pobeží moském Ležícími, vidouce znamenitost tohoto krále,

Bradivf rnéjej za ochránce zvolili a poslušní jsouce jeho

izhodnuti jemu jako pánu svému dobrovoln BloužQi. Tak

stí ros
i

) -'"•! '"lii" iž k moi a až k Etce
i

hranici Sírovati.

Tak král. hle, podrobené zem ídil mocn,

Pravýcl ravedlivosti následuje hojn.

Ped tvái jeho nikdy neprošel bez pomst]

n prozrazený. Tak Be všem velmi milým

: :l. i každému dovedl vraceti, což jeho bylo, s odmítnutím

nivosti pe rozhoduje. Kolikrát.' vsak král tento velkodušnj roje

tel mocné zahnal, kolikráte také nesíslné množství pro-

temnohými na poli váleném odvážn napadl, a jako

tez dom -. \ ilmu vitzosláv} radostn na-

zí' i. hojné vykládají, kdož o udatných inech jeho dle

!"ii\a •> t.nii lech dne i. |>i"Miicr 1S6S

I] že Old postoupení

k kroni< e Zbraslarski

Nejnovji jedná

h, Die Ivarntnei Krmini

llabshurgi r. \t '<
, ~\ -•_•

i Síty

val podle v \ Neteni Emle



Vrchol moci Otakarovy. Rozvod s Markétou. lf,

bezpeného vdní kroniky sepsali a v rozliných svazcích

k dstojné poctivosti potomstvu je zstavili.')

Uhi, Litevci, Bavoi rovnž i Kurnáni

A jiní národové, na zpsob skotu padajíce,

Poznali jej a od mee jeho zahynuli.

Kapitola V.

Jak pro píhanu neplodnosti mezi králfcm a královnou prohlášen

byl rozvod.

Když pak slavnosti svatební s povinnou nádherou byly

dokonány, paní Markéta po pemnohá léta s králem zstávala.

ale píhanou neplodnosti ponížena jsouc, dítek míti nemohla,

které by po ní v království následovaly. Nic vbec z vcí

pípadných od obou nebylo opomenuto, ale králová, jak eeno,
nalezena zcela neplodnou. Král tedy pedvídaje, že pod zá-

minkou takovéto neplodnosti zemím jemu poddaným dostane

se zlého, nkteré své nad jiné dvrné páteie k sob povolal

a jim píinu nepokoje svého tajn vypravoval. Ti pak, vážíce

obecné dobro nad soukromý prospch, za užitenjší usoudili,

aby král zbaven byl spolenosti milované choti, nežli aby celé

panství jeho bez ddic dlouhotrvajícímu podléhalo nebezpe-

enství.

Kdo ukazuje, že vc soukromá jest mu spíše milá,

Nežli vc mnohých, právem stává se kvasem národ.

Ponuknut tedy jsa slovy moudrých mužv a spokojuje se

jejich radou, všecky šlechtice své svolav i správce, ne bez

srdeného zármutku vc dlouho zatajovanou jim vyjevil a ve-

5
) Autor této ásti, opat Otto, míní tím t. zv. Annales Ottacariani

práv toto místo jest ohlasem toho, co teme v nich FRB. II. 334

a jiné letopisy eské, které jako pokraování Kosmovy kroniky vydány

byly v Pramenech djin eských (FRB.) II. Vypravování tchto i

následujících kapitol (do kap.' XIV.) v kronice Zbraslavské opírá se

pedevším o tyto prameny, ale jest možné, že autor užíval (vedle listin)

i nkterých pramenu jiných. To dokazuje Bachmann, Beitráge zur Kunde

Bóhmischer (eschichtsquellen (pvodn v MVGDB. XXXV. a XXXVI.

pak o sob v Praze 1898), str. 47— 59, a ve všech podrobnostech ae

zcela pesvdivé.



Kronika Zbraslavská, ku. I. ku)> V— VI

• jn požádal, aby ne tuk o Dho, jak o prospch národu

sledkem toho radí se, nad což Be shledává, že nic

nebude lepšího,

. král, zavrhna neplodnou cho Markétu,

Manželku pojal,

která by dle povinného zákona manželského dítky mu zrodila,

by po nm dle práva ddického následovaly.

dále? Biskupové se sešli a se souhlasem stolice apo-

I mezi králem a královou, použivše povinné ob-

Inosti, ped veškerým lidem prohlásili. Znepokojen ted)

král a by - ním, ale kterj jazyk bnde moci vyložiti

nebo kterj rozum pochopiti, jak velikého vzrstu prudké bo-

rti následkem tohoto píbhu oba manželé vytrpli; n<

nepipouští posmchu neodvolatelné rozlouení nebo nenadálé

rozdleni kterýi bkoli pátel.

Tu král Be rmoutí, královna lkajíc slzí,

náek lidu, hynou nápvy zpvu,

Znepokojeni .\*<\i mšané, želí - chudými bohatí;

Radosti obývá, a oi vlhnou Blzami,

Rakousy, Štýrsko, Brno, Cechy, ty tyi

Zpvy smutn znjící vzdávaji tob, Kriste

Nebo v kvíleni obrátila Be harfa lidu, když po dovršeni

ilostného rozvodu královna, abj Be nevrátila, do Rakous

vykázána

Kapitola 1 1.

Jak král jinou cho pojal a k« »1 1 k ditt-k od ni ml.

Když tedj t> vci náležité byly dokonány, na radu

- ht ii ii vlastních králi vi cho byla hledána, a co

bledá, patrné rychleji Be oal< i Byl v Mavé kr;il

bollou se (lin-

ii II. . .'.iiniiikn k !•

la -lili reholni : Boh.

.:

B • •: odešla I.

:



Rozvod Otakarv s Markétou. Satek s Kunhutou. 17

jakýsi urozený a šlechetný, l

) jeuž dceru dobrými mravy vyni-

kající jménem Kunhutu ml, kterou králi o ni žádajícímu za

cho zákonitou s libou myslí zaslíbil. Král puk Štpán blažené 1261

pamti strýcem téže panny dle rodu byl, jenž tehdy království

Uherské ne tak užíváním zbraní, jako svatostí mrav tím za-

jisté šastnji, ím oddan ji spravoval. 2
)

Kdo Pánu ví a od jeho chvály neustává,

Vše moude po zásluze ídí a mocn.
A ponvadž miloval Hospodina Štpán, dobe ídil

Uherský národ, znan hbitý a mohutný.

Kunhuta pak když pišla do krajin eských, 3
)

Tší se mšané, radují se s chudými bohatí,

Dle svých mezí jásá kterýkoli vk

;

Radosti, které zašly, když Markéta zavržena,

Ty vracejí se s Kunhutou, druhou chotí.

Od této zajisté paní král Otakar ml dv dcery a ti syny, 4
)

z kterýchžto dva brzy ve vku dtském zesnuli, mladší po

nm potom v království jako pravý ddic následoval. Že pak

tento mladší syn o vigilii svatého Václava muedlníka se na- - r

/o

rodil, pramenem svatého ktu znovu jsa zrozen, vlastním

jménem Václav jest nazván; nebo staí echové to z citu

zbožné úcty mli ve zvyku, že dítkám svým jména svatých

pikládali, o jejichž narozeninách na tento svt se zrodily.

Aniž myslím, že prozetelnost božská nevhodn chtla, aby

tento chlapec okolo dne svatého Václava se narodil, jenž ne

tak správou íše, jako zásluhami znamenitého života místo

1

) Jménem Rastislav, nkdy kníže Haliský, potom bán v Mavé
Srbské k Uhrám píslušné, chotí jeho byla Anna, dcera krále Uherského

Bely IV. (srovn. Palacký, Radhost II, 259—278). Satek Otakarv s Kun-

hutou vykonán 26. íjna 12(31 v Prešpurce.
2
)
Štpán, strýc Kuiihutín, v dob satku jejího nebyl ješt králem

Uherským, nýbrž teprve od r. 1270; králem Uherským touto dobou byl

ješt Bela IV.
3
)
Podle zprávy Let. é. (FRB. II. 291) Kunhuta pišla do ech

23. prosince 1261.
4
)
Dcery tyto byly : Kuntiuta, nar. 1265, vstoupila 1277 do kláštera

klarisek u sv. Františka v Praze, ale r. 1290 provdala se, opt od r.

1302 byla abatyší u sv. Jií na hrad Pražském do své smrti (1321);

Anežka provdána za Rudolfa, syna krále Rudolfa I. Habsb., zemela

1296.

o
Kronika Zbraslavská. "



18 n;, ZbrasUTBká, kn. I., kap. VI i VII.

muedlníka po království Óeském, pokud žil, zastával.

A ii.- neprávem jméno toto i Bobuje, jehož následovati

, snahou mysli usiloval.

h'<ipi-i" VIL

Jak král lmskj žádal, aby um Rakousy, Štýrsko s jinými

zemmi byly vydány.

V ,ii<> nprázdnnl císaství ímského, také

mnozí hledli .ie sem a tam rozvléci,

ohromnou trply ujmu.

Majetku nepibývá, kde jest vidti, /'• správce jesl ne-

pítomen :

-t.i padají •/ ochránce, nií

Jakákoli náhle, když tu není poadatele.

. ku pádu se chýlícím vhodní

máhá, neodpírá h se um berla povinné pée, jež se /l.

rzpírá. Knížata Nmecká tedy vidouce, /<• vrchol

• li. hluchýma ušima toho pomi-

nouti nechtli, nýbrž poslavše vyjednavatele, v jedn<

pana Rudolfa, hrabte / Habsburka, muže zvlášt bo-

adatného, po pedchozí úvaze /a zástup

imysln vyvolili; nebo až do té mírj srdce nyn<

lidi milion istínna to, eho zlomyslná

ruka se zmocní, nesnadno nazpt nabýti se muže. Mu/ tedy

i ímské ne bez rozmyslu \ celo postaven,

by vyhledávati Bobe pokoje nedovedl dotud, až by BkAdce

meem povinné písnosti /.krotil. Král Rudolf vbec
brzy potom, jak J nazpt žádati, i nal,

i ni po právo .1 dobré zvyklosti pináleží, áie protole

Krídrich, vévoda Rakouský, i Oldich, vévoda Korutanský,

I
a. kteí by po právu pirozeném po nich

h jejich následovali, král Rudolf králi Otakarovi posly

:i- poslal b povinnou ?lídm ulál, aby mu
držel, i ostatní zem, jakožto dle výnos

i

•

\ i-raroTáni . Etadoll brzo jio Brém

ml pál



Zvolení Rudolfa Habsb. Otakar ztratil zeiné Alpské. lvt

Ale ponvadž zarmucuje ruysl e odporná,

peet list císaský, král poslm píjemnou tvá ukázal

a s bedlivostí pemýšlel, jak by vhodn na nemilou odpovdl
e; nebo vlídnosti královské písluší posly by i nepíjemné

s tváí jasnou propustiti. Ale kdož pak vzdává se nároku d-
stojnosti tak výnosné na hlas jediného rozkazu bez obtíže,

aneb kdo rád se vzdává panství nad zemmi tak užitenými

bez násilí vymáhatelova? Po úvaze tedy pedchozí král zemí

vzdáti se nechtl, ale posly, kteí byli pišli, slušn uctiv, ke

králi nazpt odeslal. Král Rudolf proto hnvem jsa naplnn,

silné vojsko sebral a na pokoení krále eského v píhodný

as pospíšil ; což slyše král knížecí dary rozdlil, a svolav

veliké množství váleník, s ímským knížetem u hranic Ra-

kouských se potkal.

Králové se zbrojí, s obou stran zbra se chystá.

Oba bojovati žádají, lid pobíjeti

se rozhodují, ale šlechticové na zjednání svornosti s obou stran 1276

úastenství své vkládají. 2
)

Že tedy tomu pála dobrotivost božská, odloživše pí-

iny sporu králové se sešli, a ti, kteí nedávno ped tím

byli nesvorní, políbení míru si dali. Král konen Rakous se

zemmi sousedními se vzdal 3
) a od nho velkolep byv poctn

dom se vrátil; pece však smlouvu míru, již šlechticové mezi

obma zíditi se rozhodli, skrze úmluvu satku ddic svých

utvrdili, tak aby neustále trvala; Rudolf pojal za cho Anežku,

a Jitka zasnoubila se s Václavem, 4
)

jenž (dosud) byl hoch; odtud pibývá radosti lidu

eskému, avšak, ó žalosti, po nemnohý as takto smluvené

pátelství pán trvalo.

mábati se lén íšských, od doby klatby Friedricha II. uprázdnéných, sr.

Redlich, Reg. imp. 3—4, Bachmann, G. Bohm. L, 615.

2
) Píinou, pro kterou Otakar musil bez boje se poddati, byla

vzpoura eské šlechty.

*) Smlouva uinna dne 21. a potvrzena 26. listopadu 1276. Reg.

Boh. II., str. 437 a 440. . 1050 a 1053.

*) Kronika má na mysli satky, které pozdéji (1278) skutené

provedeny byly; pi úmluv, o které zde v kronice se mluví, zasnoubení

bylo z ásti jinak, z ásti ne urité smluveno, srovn. Palacký, Djiny,

II, 1 str. 132, Bachmann, Beitráge 47—48.



ltíT I

I., kap. \ II I\.

lká spolu I -'"ii nebo vlastni

loduch nenechává jich býti klidnými.

Ani/ se domníváni, ' nerozvážn mlením pomi-

Douti, Pán 1271 Václav se narodil, a oku .Jitka,

krále ímského, kti potom za ného provdala,

narodila; v l jedno narození liší -

drahého, že Václav okolo slavuosti Bvatého Václava na

.litka pak ped ním v den blahoslavené Gertradj Be

narodila.

Kapitola Vlil.

králv, v niž Otakar podvodn opužtén byv "<l Bvých,

zahynul. l

)

dokonaná v lidských myslecfa nkdy
pozdní, král < >takar, v rátiv se >l<' i

želel, tých zemí se vzdal, a povzbuzen jsa

radami nékterých Bvýcb [rádc] rozhodl bud opt jich nabýti,

nebo vbec zahynouti. Toto když on zamýšlel, vojsk<

a tu, luské ped Dunajem drancováním apo-

•k> poplenno. Nkteí pak Rakušané pimli

Otakara, bj
;

ninil, kteí upímným Brdcem želeli,

že i-ii téch /••mi n Iínn>k) kr;il tedj Škod svých [lidí]

kliilnuii myslí pominouti nechtl, nýbrž sebrav množství \a-

lecníku, i Ue Qplné pokoiti, na hranicích Moravských

jádro Bvébo vojska umístil. V ustanovený tedy den bitvj ady
obou \"isk -•• Betkaly, a <il«- toho, jak tuho vymáhá rozina-

• výsledk, nemálo bojujících - té i oné Btrany ostím

meí se

Kopími a pole krvi Be Bvlažují,

i. ti jak< bytáni,

lina meem padá, ale mnozí echové jako

na ati ii vyhledávali a krále svého uprosted nepátel

b nemnohými mužn bojujícího hanebné opustili. Ale
i

r

odpor malého poetu proti vtšímu dlouho trvati nemohl, král,

lujicirh událostech seaul 1

rovn. i R( illi. li. Reg. »V



Bitva u Diirnkruta. Smrt Otakarova. 21

bojem jsa roznícen, konen byl zajat, a zajat byv proti 1278

poctivosti íše hned zabit; jehož smrti, jak vypravují, král

Rudolf prudce želel a ve Znojm u bratí Minoritu tlo jeho.

aby pozdji do ech pevezeno bylo, pohbíti dal. -)

( ) kolo štstny, kolo nestálé jako kruh msíní,
Pro jsi pipustilo, aby král padl smrtí smutnou.

Jehož jsi tak velmi povýšilo, jemuž jsi poskytlo

Zemí sousedních? Jeho porážkou zkáza

Nastane, jakož nepochybuji, mnohých národ.

Smrti pedasná, smrti krutá a smrti tvrdá,

Rci. pro jsi Otakara, iny a jménem slavného,

Odsud uchvátila zkázou tak smutnou, píliš asnou V

Výitky iním lidu, od krále svého prchajícímu

Ve válce kruté; zatra, Bože, valnou etu.

Jíž pán véil a jež utekla, kdežto on bojoval,

Ana kdyby byla bojovala, nikdy tolik zlého by neutrpl

Lid píliš sklíený. Nech zhyne hned rod zloeený.

Jenž tak se provinil a krále nechal zhynouti.

Jenž dobe byl by porazil nepítele a tam nepadl.

O národe píliš pošetilý, již již klesáš v nejvtší bíd

Již poražen hyneš, bez krále zajíti zasluhuješ.

Více tob než osudu, více tob, mén smrti piítám.

Záhubu knížete, od nhož jsi uprchl a jej

Krutji zajisté než nepítel nechal podlehnouti.

Tak náhle král tento zahynul, jemuž radostí, Kriste,

S sebou popej, a to na vky nehynoucích. Amen.

Kapitola IX.

Jak Rudolf, ímský král. clo ech vešel a markrabí Branibor-

ského tamže za hejtmana ustanovil.
1

)

Když pak zabit byl král Otakar, echové dom neslavné 1278

-) Poheb králv nesml býti vykonán hned, ponvadž Pemysl byl stížen

klatbou papežskou. Mrtvola ležela pes pl roku ve Vídni a teprve v dubnu

L279 (po sntí klatby) pevezena do Znojma (srovn. Palacký II. 1., 220).

'i O tchto událostech jedná nejnovji Graebner, Bóhm. Politik vom

Tode Ottakars bis zum Aussterben der Pemysliden. I. Rudolf von Habs-

burg gegen Otto von Brandenburg. diss. Berlin 1901 a se stejným titulem

v MV6DB. XLI—XLII (a ne v,, všech podrobnostech pesvdiv).



Kronika Zbraslavská, ku L, kap IX.

.uili ;i po krátkých pestávkách asových vlastní zemi

drancováním a ohnm pleniti Be jali.
1
') Jesti tohoto národu

našeho velmi -patin obyej, nebo Bpise zkaženost, se když

proti nepátelm jíti, nebo snad vraceti Be od nich pospíchá,

vlastni semi krntéji nežli nepítel pleniti chvátá, a ten, jenž

by ml býti odhánécem nepátel, stává se nepátelským ple-

nitelem svých soused. Slyáe pak král Rudolf o jejich nevá-

sanosti, pominuv jiných práci - mnohým vojskem táhl do

ech, rozbiv tábor u Sedlce vojsko své umístil, ;i poslav

pednjším mužm < eskym k sob pijíti kázal. I

To myslí stalo Be zajisté pintu, aby totiž nesnázím,

jež bj zeti jeho jeSt nedosplému nastávaly, pedešel, a ustá-

tá porucníka, v míro obyvatele království udržel. Uslyšev

pak o násilné Bmrti Otakarov Otto, osvícený markrabí Bra-

niborský, píjmím Dlouhý, vojsko svolal a odtud táhna a mladist-

vému Václavovi, píbuznému svému, poskytnouti myslím chtje

ochran) do ecl pijíti si pospíšil. ímský král vsak to seznav

pod tvánosti mihu markrabí k sobe povolal, a když - obou

stran rozmanité provedeno jednáni, za souhlasu pán eských
správu celého království b dvrou mu Bvéil. ')Taktedj knížata

s uklidnnou ni\>lí od sebe vzájemn se rozezli,

b markrabím svým, usazujíce Be na místech opevnných, !><•-

rucnictví nad královstvím eským na sebe vzali. Václav pak

•min Pražským d - opatrováni dán, od nich/, aby

do moci marki l, s bedlivostí stežen ; konené

11 k toma pozn&mk) Novotuéhi Prof Bachmanna i. djiny,

Morat&kém poli Rudoll ai il" eári idrioTal -•

na Mo re potom betpochybj na epráTO >< picboda Oto
nibon .lil do ech \ kláštere Sedleckém «ln«- 16. íjna

louva - Kunhntoo, jfi Rudolfovi melo se dostati

/•ni) ii. i • ng ti prospch Ottj Bra

aiborsli

' Bi I borskémo pipadla správa ech na 5 let

'l"l>" poi .
. Dinéna i listopadu 1S7S

a MiM/.na Amlm idolforych s Otakarovými jeni potom
\ Jiklavé provedl itka Otíka, bratra Ottj Braniborského, s dcerou
Rudolfovou Hedvikou; roní Graebnei MVGDB JCLL 816, kde tak«

.
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markrabí, spoléhaje na radu svých, týmž práv mšanm statky 1279

královské v stálé držení právní rozdlil, a tím zpsobem
chlapce z rukou jejich vynutiv, na Bezdzi, hrad velmi pevném,

jej, pidav mu nkteré kaplany ze zem a sluhy, na as ku

pobytu umístil. Po ase markrabí vrátil se do Sas 5
) a pivedl

s sebou nazpt dostateDé vojsko, kterým by hájil království

eského ; s nímž pišel pan Eberhard, biskup Braniborský,

muž ve zbrani obratný a krve ušlechtilé ; a bez prodlení chlapec

na tom hrad trápen jest tísní rozmanitých nedostatk, a skoro

veškerá jemu známá družina, která mu byla díve pidána, ne-

šetrností Sašv od nho vzdálena. Ale jaká myslíš, že jest

rozkoš zjemnlého dtství mezi lidem neznámým, jež tam

tolik protivenství snášelo, že matka jeho, která též s ním byla

pišla, zošklivivši sob urážky milenému dítti in) é odešla.
6
)

Tak mezi lidem tvrdým dosti a hluivým

Trval v mírnosti, ale nemohl býti vesel,

Když vidl, že od nho vzdáleni jsou jeho známí.

Je tedy smuten chlapec pi tch nedostatcích,

které v tomto vku snášel, když uprosted vlastní zem samo-

jediný v tovaryšství cizího národa trval.

Potom markrabí, chlapce Václava pibrav, do vlastní

zem vrátiti se ustanovil ') a panu Eberhardovi, biskupu Bra-

niborskému, povinnost svou v království jakožto správci svil.

Tak v úloze opatrovníka zstal tu Sas krátkohubý,

Jazyka mrštného byl i slabého hlasu :

Sas stahuje ústa, Bavor mluv buí jako vl,

Pozdvihuje hlas píliš široký a drsný.

Odtud tvj hlas, Sase, zalibuje se Bavorovi, jako skále

") Míní se tím vždy zem Braniborské.

fi

) Kunhuta opustila Bezdz asi v dubnu 1279.

T
) Vypravování této kapitoly není zcela pesné. Otta byl v Brani-

borsku, jak z listin vidti, koncem ervna a v ervenci 1279 (v srpnu

t. r. byl již zase v echách) a ovšem zase r. 1280. Již po prvním od-

chodu zstavil správcem v fechách biskupa Eberharda (Gebharda), jenž

v tomto úad zstal i pozdji. Mladý Václav byl asi pi prvním odchodu

Ottov (nebo snad pozdji, ale ješt r. 1279) odveden z ech nejprve do

Žitavy, pak (koncem prosince) do Berlína a Špandavy | a to dosvduje

jen pramen dosti pozdní), srovn. Palacký, Djiny II.— 1., str. 222—3,

Graebner v MVGDB. XLI., 320.



i. ku I., kap. IX.— XI

Kapky vln, protože od nerozumí

Jazyku Baskému, jako ani Bova

\ jen jato h poznává každý Bavor

ii-h píjemná i trpká,

oli ol-a mohou dobe nazváni býti Nmci.

Kapitola .V.

.lak liletj chlapec odveden a rozlinými nesná-

:ni tam trápen.

Po zahynuti tedy otcov sedmiletý Václav d : odveden,

k<lf nejednou b tmi, kteí b ním byli šli, hladem ;i p

en; nebol jsa tam zbaven královských útch

rádal výživy, což bylo bodoo politováni,

Když ráno vstával, postrádal jsa lanj pouhého chleba;

V ošuml* •: r< uše taiu zstával nkolik let,

Inoduchou suknici stále se odíval, .1 ponvadž mu lnné

prádlo odpíráno, jen - vlnným Be Bpokojoval. V dravých

jevoval, protože na opravu jejich dáti

peníze neml. O vznešenosti královská, pro obtžován jsi

tak velikou n/k »stí, ú potomku velikolepého kmene, až kaní

tak záhubn jsi zavržen, ó nžný odnoži královského pokolení,

od teli, kteí t<- hýkati mli, \ opovržen] .1-1 šlapán,

Tak povržen nynéS ;i od tch ve vazb jsi držen,

u tím uinil Bvými závistníky, že jsi statky

e jejich odevzdal. Ale kdobj dovedl vyprávti plnou mrou
• •liti/- jsi tam vytrpl? Chlapec . istým

postem tak na poslední kon* piveden, /• mu tlesná poteba

nepamtln vrozené Bobe vlíd-

nosti, trpliv snesl a spoluvyhnancum svým, abj znepokojeni

na mysli neklesali, veselou I 1 ukazoval, sklíenosl mysli

zdržuje, tajiti b< snažil, také vrné
•l\in potšoval.

\\r povz mn, Kriste, co potom on uinil?

i

1 ">n f oi . fá od Elmlera,

UTIllll Silo.



Zajetí Václavovo. Bramboí v echách. -jó

Ve vyhnanství jsa postaven, vk mladistvý v život mravném
tráviti zaal, protože, když ostatní, jakož zvykem jest, svtské
rozkoše vyhledávali, on oddlen jsa na as od druhu samojediný

vniterného ústraní vyhledával, a hoekuje nad tísní svého

vyhnanství, stav svj Bohu a blahoslavené Pann, v modlitb

slzy pelévaje, poruil a ekl

:

Nech jsem sven tob, Bože všemohoucí, a propast

Tísn této nech nezaváli mne mladého,

Také, dobrotivá Panno Maria, vysvobo mé ze zkázy,

Jíž smutn hynu ; mn milejší by byl poestný

Konec na tomto svt, na nmžto návalem bolu oplývám,

Nežli takto dlouho vésti protivný život.

Kapitola XI.

Jak echy v nepítomnosti králov zhubeny byly.

Ale ponvadž vlády cizí zídka nkdo bez reptání jest

poslušen, když za podobného stavu nešetrné nastává vydírání

panujícího, obyvatelé království eského poali se bouiti

proti Sasum, a vykonavše nkolik soukromých shromáždní,

rozhodli se zbaviti se tch, které nedávno ped tím ke správ

zemské jednomysln povolali. Lid tedy lidu strojil úklady,

a celá zem, vydána jsouc v nebezpeenství, hubena požáry a

loupežemi; obyvatelé vesnic utíkali se do tvrzí, protože ti,

kteí se toulali vn hradeb, trpli rozliná protivenství a hy-

nuli. Ale i v místech opevnných zídka kdo mohl bydliti

v míru, nebo, ježto ábel i vniterné války podncoval, kdož

svorn tu spolu pili a jedli, brzo náhlými jakýmisi podníceni

jsouce zbsilostmi, vespolek se pronásledujíce zabíjeli se,

vzatky vtšinou se opakovaly i braní, a náhle veškera zem
uinna pustou a neschdnou. Království truchlilo a pokleslo,

a sotva jeden z tisíc nalezen býti mohl, kdo by v míru žil.

Vesnice hynuly, msta poklesala, také hrady vespolek se hu-

bíce podléhaly. Lidé bohatí zajímáni, chudí zabíjeni, mládenci

a dívky, starci s mladšími bídn potlaováni, pecházející po

stezkách všude ustali, a tráva zarstající bezpené cesty

obracela v pustinu.
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_ K: - apáno, povrbováno a otupováno,

Zastávaje i t<.m království, /«• poslušenství Kristu

domníval, kdo škodil statkm klášterním.

Kdo neloopeží, o tom Be myslí, že je Bpravedliv;

ti bIovo jest táem týmž zákonem a zpsobem

Kterýkoli eék podvodem vystupuje /. mezí.

Kdyi toto vbec díti Be poínalo, i takoví, nabyvše píle-

žitosti, jali se pleniti království < leské, ktei aedávno ped tím ze

ku kozí) zabíjeli, chléb j»'kli a nemén i staré Škorn

spravovali, vyhledávajíce poteb k živobytí.

Rolník Be ozbrojuje a bojuje, Škodou hrozí,

P< roui a zuí, jenž vepe pásával.

Kllpitnla XII.

pevelikém bladé, jenž v onch casich byl \ echách. 1
)

]'• pedcházejíc! nebezpeí nejednou stává se pod-

. zla následujícího, i tchto zlých pomrech po všem

království potravin nastal nedostatek.

o !<••/ vzdláni nivj \r/.< Ij ladem.

Když tedj hlad doléhal, tak veliký mor v zemi se roz-

mohl, jakého \ pedcházejících dobách, jak od star< fi jsem

édél, nikíln t;iin nezakusil. Nebo( ježto lidé nemli, z eho
by /ili. /i\ili Be rozlinými druhy bylin, aby, znaveni jsi

sklíenosti hladu, náhle nehynuli; ale nikdy pirozenost lidská

dlouho vydržeti nemaže, žn senem nebo travinami; ni-

i> obvyklé potraviny lidem odaty, kteí dosud

i chodí,

Náhle sklesnuvše jako dobytek hynou.

Bl lidu chleba nemajícího rychle me.
Matka se rmoutí, když hladem syn jest Bklácen.

O neslýchané tísn hladu! Žena jakási, zapomínajíc ma-

io citu, nemluvné u ader Bvých Ipjící zabila, abyna-
• télem jeho, nco málo prodloužiti mohla bídný život

Koni ostatních zvíat mrchy syrové a nesolené jako

b kosti ohlodává tžinou pojídali a tím prudeji umí-

i Hlad i moi uil v Oi eji t 1
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rajíce hromadn klesali, ím více hladem jsouce nuceni k ne- 1281

obvyklé strav se obraceli. Ped oima syn rodie hladem
tJ|a

hynuli, a umírající již zemelých bezprostedn ve smrti ná-

sledovali; od zápachu mrtvol vzduch se kazil, a kdo snad

déle žíti mohl, smrdutým nakažen jsa vzduchem náhle se za-

dusil. Bratr bratru poheb chystá, po nm následovati ve

smrti nebo suad ho pedcházeti bez prodlení chvátá.

Jest e tvrdá, kde zesnulému umírající

Poheb strojí, jemuž smrt zcela jistá zbývá.

Hbitov ku pohbívání se nedostávalo, a kdož by ze-

melé pochoval, sotva se již nalézti mohl, ponvadž [lidé]

hnusem byli sklíeni. Vykopávány tedy veliké jámy, do nichž

mnoho mrtvol zemelých na vozích neustále pivážených há-

zeno. Pihodilo se, že jakýsi léka mrtvý, jak se myslilo, do

pipravené vržen byl jámy, ve které nabyv opt maliko sil

po dobu tí dní hryzl maso lidské ; ten potom polomrtev byl

vytažen, ale jak dlouho to pežil, u všech pochybnosti jsou.

Když tedy lidé strachem schnuli, ást sklíeného národa

opustivši rodnou pdu do zemí okolních se pesthovala, kde

poteb životních mezi lidem neznámým vyhledávala si zp-
sobem, jakým dovedla. Než když život si prodloužiti v zemi

cizí zamýšlela, pro nezvyklost pokrinv a podnebí smrti

rychleji se blížila; ale nadarmo vn život se hledá, jenž doma

vydáním koneného výroku se odpírá tomu, kdo brzy zemíti

má. Nebo kdož, le rozumu nemající, dnes zemíti maje

v echách, neprodlužoval by dobu života svého v Rakousích,

kdyby mohl?

Smrt kdyby se tak zmoci mohla, sotva by kdo byl zahynul,

ale jako lidé v echách, tak nepochybn smrti unik-

nouti nemohou v Rakousích. Aniž toliko z tísn hladu tak

veliký na ten národ z dopuštní Božího pišel mor, nebo

leckdy náhlou smrtí nkdo zemel, v jehož ústech chléb a

peníz v mšci nalezen.

Píinu ku plái poskytuje tento zpsob umírání,

Když umírající pojídá, a kdo ví, že bude žíti

Z lidu toho, umírá náhle pi jídle.
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Kapitola XIII.

Jak k; lit<> dobách v Dejvtší chudobu

upadl. '•

i

V U po celém království eském kláštery hubeny,

a ti. jichž pfedkové zakládali chrámy, ddictví Ukižovaného

ji úklady. Statk) církevní násilnostmi bezbožník rozvlé

kány, ;i k<l. hoju živobytí mívalo, / toho

obtížemi dvé Be vyživují. Klášter Sedlecký za-

tak velikou chudobu poklesl, že tam zhola nic ne-

stalo, z eho by brati mohli zniknouti své aouze. Dvo)

jejich / zítily, a ponvadž vesnice byly vy-

poplatku od Bvých chudých vyhnati nemohli.

Když tedj bratí nemli, z eho by žili. prodávaly

movité, a klenot] klášterní židm do jícnu úrok vydávány.

Vyl noci pátel, ale nenalezen zcela nikdo, jenž bj

spl hynoucímu klášteru. Co dále? Když ztráveno bylo t<>.

míti mohli, z nedostatku <>l>ilí bratí chléb z mnoha druhv

obilních sebranj b díkinním pojídali; chléb hrubý, nápoj

Bkrovný, také jiná strava iMni.-iv.ila Be bídná, pokrmy vhodné

fota mnichm se pedkládaly, protože hrách, zelenina

ev, jestliže ji pece mli, olejem nebo sádlem velmi

lká Be koenila.

Ryb) Kídlu i mnichm, protože není

Dostatek penz; zkro, Bože, bezbožník

Mysli, kl H olupuji, dobrotivé všimni si mnich plaících.

Tm udl dobrého a nenech jich tak hynouti,

51a tráva mnich\ a tuk i odéi

• velmi tvrdý, a položí li Be na /<'iui. jako /ní

kovj myslím zpsob /ivnt;i mniši

\ pokrmu a odvu zachovávali po nkolik let.

Bratí pak \ podivuhodní dobromyslnosti kdy/ dlouho

\ Pánu trplivé Bnáéeli takovou bídu, kdežto jen raálokt

doma rstali, do jiných dom ádových se rozptýlili, ab)

i nich atak tísni vlastního kláštera aspo svou

nepítomností ulevili, ale když sr tam potrav) vbec nedo-

I • kronik) mnirh Ottn hvl tenkrát sám lenem
•ni /kn>i
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stávalo, nádoby, jež ureny byly bohoslužb, s bdováním vy- 1280
UŽ

sazeny, a co odcházející byli /ustavili, to zstávající doma 12s3

dohnáni stráviti. Otcové tedy ádoví se sešli a uradivše se

klášter sám v jednoduchý dvorec venkovský obrátiti se roz-

hodli, aby tem nebo tyem osobám obydlí bylo tu, kde pro

nesíslné nedostatky veliký sbor bratí pohodlí pobytu ani

poteb životních by neml. Nkteí však spolehše na rozum

zdravjší, tu dali radu, aby pan Valthelmus, 2
) jenž tehda

práv ten klášter spravoval, muž to mající zrak seslabený,

byl sproštn a jiný ku práci zpsobilý po pedchozí kanonické

volb po nm v úad následoval, jenž by pokleslému klášteru

s povinnou péí pispl. A když on byl úadu sproštn, zvolen za

opata Heidenrich, ale uvažuje poklesnutí kláštera nabídnutou

péi pevzíti se obával, až konen rozhodnutím ráda jsa do-

nucen ramena stží pode jho podložil, a dvuje více v milo-

srdenství Boží nežli ve vlastní piinlivost, se vší bedlivostí

práce sveného sob kláštera rozdloval.

Avšak brzo opata uvedla v úzkost

starost úední, ponvadž se mu nedostávalo z vtšiny toho.

eho poteba bratí vyžadovala. Sám maliko vzdáliv se od

jiných, bemene chudoby své leckdy v slzách želel ; avšak

na kom odpoine duch mj, dí Hospodin, le na pokorném a

skioušeném srdcem a tesoucím se ped slovy mými? Hospodin

zajisté, ohlédaje se na pokoru tohoto muže, byl s ním, a sli-

tovav se nad ním, všecky iny jeho prospšn ídil. Hospodin

zajisté ruku štdrosti své jemu otevel, a napluje žádost jeho

v dobrém, nivy jeho pebytkem hojnosti naplnil.

Zjednává tento vsi a shromažuje si ty vci,

Jež rozvedli jiní, kteí náhodou byli

Díve neštstím sklíeni a nemohli mu odolati,

Když z dopuštní Božího zaujalo celé Cechy.

Dobroe, Heidenrichu, Marii,

Jež t obohatila a z vyhnanství zpt povolala

Sbor mnich tob velmi milých.

-) Valthelm, mnich Sedlecký, byl 1. 1254—57 opatem kláštera

Ždárského (jak dokazuje letopis Žclárský FRB. II., 535), ale po pul

tetím roce vzdal se opatství a vrátil se do Sedlce, kde zvolen za opata

1259. Heidenrich zvolen za opata as r. 1282— 3.
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Ale jak velice za asu tohoto opata klášter prospl a

jak velice ne tak podstatou véd pozemských, jako kázni mus-

ikou brzj potom oplýval, - pomoci Boží provedeni tohoto

díla \ následujících stxinkách] ukaž.-.

• )j.:it zmnn, i ulevilo se chudob

Ki. mnichové zpét uvedení pn'

hvalozpvj Kristu pod tímto opatem.

Kapitola XIV.

.lak král Váchu 'i" království Be vrátil a - náramnou radostí

pijat byl. ' i

Mladistvý Václav jefité v pontech vyhnanstvi držán, a zídka

se oékdo, jení by záhub království ku pádn >•• chj

licího pít pak, Pane Bože, okem laskavým pohled a

ihni pravici relel -ti Bvé, abj celý národ nezahynul.

spj plaícímu, pomoz národu klesajícímu,

Ukro válku, jež hubí i iude zemi,

Ohlédni lepokojené a vcí Bvých zbaveni

i cm. abj brzo Be radovali a Bpatfíli Václava

ik v království, jemuž porad, aby založil zákon,

.lim/ bj bezbožníci byli poteni, Bpravedliví povznášeni,

ale ponví iskj k tomuto mladíkovi pítomnou

duje toho i as, abychom pominouce

ích okolku nyní ve vypravování postupovali, vypisujíce

Tiiiv jeho, abychom do omrzeni obracejíce pozornost k tomu,

análeži k našemu úmyslu, pozoi majíce na vci mén po-

tebné, nepišli pflifl pozd k tomu, nacemjsm bodli.

• I v oklikách -i zachází, o tolik pozdji /a-

ilr úmyslu Bvého dostihuje; kotvu tedy mysli ne bea

rozmyslu vrháme tam. kde v hodin boue, jak doufáme, zá-

štitu klnlu míti budeme.

Pána všehomíre /a. lam. bj zpsobil, abych poutníka

i jasné vylicuje 'lomu na, i l povolal,

alty tento národ, y\\/ od cizinc bídn jesl ušlapáván, aspo
jflm ; mohl bí oddechnouti

MVíiDB \I.I
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Pízní tedy dobroty božské šlechticové království nepítomnost i-2Si

pána svého déle snášeti nechtjíce, v radu vešli, a posly urivše
12̂ 2

k markrabí Braniborskému, s povinnou úctou požádali, aby jim

král jejich od nho do zem nazpt byl poslán. Markrabí však

prosbám šlechtic povoliti odepel, protože, jak pedstíral, pi
porunictví království eského mnoho nákladv uinil a škod

nemalých utrpl, i pravil : Bude-li nám z toho uinna ná-

hrada, král váš, jehož žádáte, do zem své beze vší pekážky

se navrátí. Poslové ovšem v nadji své zklamáni jsouce, bez

krále dom se vrátili, a co od markrabí uslyšeli, to šlechticm

v jedno svolaným po poádku vypravovali. Šlechticové tedy

nebezpeí království chtjíce pedejíti, chyte požádali, aby jim

chlapec byl vydán, slibujíce pevné, že s markrabím o ped-

stíraných škodách shodnouti se chtjí, shledají-li všnk chlapce

sama zdráva a neporušena. S vrnou tedy vzájemnou zárukou

chlapec do ech piveden, kterýžto, seslaben jsa úzkostí vy-

hnanství svého, shledán velmi slab. Šlechticové však piroze-

nému pánu jakkoli slabému spíše poddáni býti volíce, nežli

zjednaným tísnni býti panstvím, po úvaze pedchozí s mar-

krabím zpsob vyrovnání hledali, s nímž však shodnouti se

tehdy nikterak nemohli. Chlapec tedy do Sas nazpt doveden,

pro nhož celé království eské vtšími ostny nepokojv nežli

díve bylo zmítáno. 2
)

Povz, jak veliký žal mohl býti, když zpt odveden

Žije ve vyhnanství a strastech rhlapec v zemích cizích.

Také lid pi odchodu jeho nikterak radovati se nemohl,

jenž se nadál, že pítomností jeho, zstane-li, bude míti oddech

útchy ; nebo zídka ukázalo se, že by bez patrné ztráty osob

i vcí zem kterákoli zbavena byla svého pirozeného pána. Pa-

matuji též, že málo pokroil stát, jejž spravují, nebo spíše roz-

ptylují rady správce cizího; nebo kdo horliv o vlastní pro-

spchy usiluje, nezídka kterýchkoli vcí svených vykona-

vatelem nedbalým bývá nalezen. Šlechticové tedy vidouce, že

-) Pímí s markrabím Ottou uinno 25. listopadu 1281 (FRB. II.,

340) a na snmu po vánocích (tamže 353) zaato jednání, aby mladý

Václav byl vydán, ale protáhlo se odkládáním Ottovým, který žádal

náhradu útrat 15.000 hiven, pes celý r. 1282; zpráva kroniky Zbra-

slavské, že Václav jednou již piveden do Cech, jest ojedinlá, ale muže

snad míti vcný podklad.
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»ké pod správou Sasú opadá, zapleteni jsouce

Itod potom osidly obav, k markrabí posly opt poslali

slíbili oahraditi si byl pedstíral, aby král byl dom

lom vrací král na pímluva Mariinu,

K-. . nežli Hci mohu, poal uctívati.

mn povédli, kdož 9 nim asto bývali.

Když pak chlapec do království vezen, zem
patrn ovlažena ízením Božím rosou oové radosti vi

skropena. Picházejícímu králi šlechticové vstíc vyšli a jej

/ osidla bídj vyrvaného s náramnou radosti pijali.

Provádje rej slavnostní Bpolu se raduje lid i

Kaž i hlas radosti Be ozývá.

I.vi mn, kdo by \ okrsku zemském snésti mohl

h národ, kdyby vypsány byly

:

chlapci i starci oslavují

Pítomnost krále picházejícího, pešl; slz) lkajícího.

Dívka zahánjíc strach péje proto, i sluha vtipný

\u tleská rukama, když blas knížete

a vidí tvar toho, jenž znovu 'I" vlasti se vrátil a zarmoucené

• hl.

V bubny se tlue, také v citary se bije,

I blas trouty vydává zvuk, lyra dotená zvu

Hned šaškové taní, raduje >• sbor, varhany znjí,

i smívá sé na li«l picházející král. a picházejícímu

Pánu tleská lid jako poutníkovi

• lemu, po páních spolu raduje se národ veškeren.

Roku tedj vtleni Pán L282 mladistvý král vrátil se do
; ki \ roce dvanáctém. *)

ttoTÍ jakoito na

lohj rýpl hiven, misto nich/ diny tna tát

i
i li.nl l.lllirlll i

IM; II . 366 nikoli lt82.
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Kapitola XV.

Jakým se král Václav proukázal, když do zem své se vrátil.

Jak velikým ostnem nepokoje, míníš, že srdce královo

upr( sted plesajících bylo bodáno, jenž království své úpln
zpustlé nalezl, jež zstavil neporušeno a bez úhony, když

odsouzen byl k vyhnanství ; aneb s jakou myslí dokonale mohl

plesati, an lidu svého sklíenost vidl, jejž nešetrné panování

cizincv ušlapalo; zajisté, když jásajícím na venek veselost

ukazoval, nade zhubením království i nade stísnností svých

vrných uvnit žalost ml; vbec se tu spatuje, že smích

s žalostí se mísí, když pod jasnou tváností lovk uvnit

tíží zármutku jest skliován.

astji nkdo jest vesel, ale potom náek
Za veselím následuje, ne vždy ke hvzdám se pichází

Rozkošemi svtskými : radují se i žízniví,

Oddechujíce si maliko po ukonení žal,

Veselý uvnit je smuten, tak provází

Veselí náek, nikdo nedovede býti kliden,

Jenž by nebyl znepokojen, když veselejším se zdá.

Pi tom všem Václav jako beránek tichý se jevil, a ukazuje

vk mladistvý všem následování hodný, mravy zízenými jej

zdobil. Mravy své a život tak zídil, že v mluvení neb konání

ehokoli vykroení z povinné míry od sebe s bedlivostí

odvracel ; úmrn a vždy jedním zpsobem se držel, a vbec

nic se pi nm neukázalo, ím by hledící na urážel, protože

ani nic pokárání hodného nekonal. Jsa podivuhodný nad

ostatní, pohled všech ne neprávem na sebe poutal.

O kom jednou shšel, že pronáší slovo nenáležité,

Nebo snad spatil, že koná vc zavržení hodnou.

Tomu sám zbožný kníže hledl se vyhnouti nadále.

Tak oddán Kristu žil v této dob,

že v dosplosti pekrauje dtství, astji navštvoval prahy

svatých, slzy prolévaje Pána vzýval, také almužnu chudým

v Kristu nejednou vlastníma rukama s veselou myslí rozdával.

Tu div se stálosti vku mladistvého, tu zkoušej káze

tkavého dtství. On do chlapeckých her žertovných nebo

marných zídka se vmísil, ím mladíci se baví, úpln vy-

hýbati se zvykl.

Kronika Zbraslavská.
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m jest milý. pokorný, života mírného,

prosté vlny,

Nikdy rozdlenj nebo rznou barvou ozdobený

tu chlapce, .]• chtl míti istého,

ezamazal a ei pomlouvafi na Bobe samém aby

um*'- ii 11 krotil. tst svého 1

i ni. i. t , ni poctu s náležitou bedlivostí vzdávaje,

ostatky jejich, k«l«- jich nabýti mohl, b veškerou snahou -

zlatem, Btíbrem a drahokam} nejdrahocennjšími

zdobil. Blibm vždy pevn dostál a neesti lakoty nikdy ne-

popfál, abj nad ním panovala. Dále výroku pomsty božské

v/dv b všude se obávaje, < »1 1 :n jakýsi uvnit dntý si zhotoviti

dal, \ jehož dutin, kdy/ nebe sh zahalilo mrany, to

hukotu nastávající boue, ubíhaje rychle, se skrýval ; také n-

kterého muže ueného, tam se skrývaje - tesením, b

povolati dával, jenž bj usedaje u vchodu v oltá, nco mu

vykládal ze b1< io písma a povzbuzoval ho emi Bvatého

povzbuzován] ke konání pobožnosti; také na ten oltá po-

tatky rozliných svatých asto kladl, když tam

vcházel, aby chránn jsa pímluvou tchto svatých, rán

bleskové stely bezpen unikl, a když se jasné nebe vracelo,

tím vroucnji, Mm volnji chvále božské se oddával. Mimo to

jeden z kaplan, jménem Vojtch, muž zajisté zbožný v Tanu

a nejvtší dvrník králv, pozoruje pi am okteré lehko-

myslnosti mladistvých let, jednou uctiv jej oslovuje pol

m oo brzy napraven jsa domluvami kárcovými, potom se tako-

výchto lehkomyslnosti bedlivji vystíhal, však takt- poradn

rozumem Btízlivým shledal, že ponkud se od pí

uchýlil, a po dobu dvou let tlo - nou košilí trýznil,

abj nenáležitá hnuti tla Bvého b dostatek /krotil a krutost

Ice spravedliv Be hnvajícího nákem pokáni

lírnil. Potom vyzýván jsa od pemnohých košili

ii odlož do -nutí své posty a modlitbami tlo
>\r trýzn, úklady Bkrytého oepítele od sebe mužn odhánl,

blapeckém zvyku prvotin) plodin rad pojídal a vídati

kock) i moukáni jejich poslouchati následkem zvyku jakéhosi

nu ozdob] chrámové rád Be zabýval,

votivni jak<> chlapec - velikou uctivosti poslou-

chával. Knéžim \ Kristu poctu vzdával a všecky nmich\
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dle povahy zásluh jejich milovati se jal. S radujícími radovati

se nauil, plaícím laskavost soustrasti své asto bez požádání

ukázal. Ale což v pítomnosti se zabýváme ctnostmi tohoto

jinocha, an ve vku dosplejším iny nad toto znamenitjší

vykonal, jak poádek následujícího výkladu s pomocí Boží ukáže.

Kapitola XVI.

Jak králová Kunhuta na Moravu pišla, kde Závis dvrné
pízn její dosáhl.

Protože tedy království eské požáry a loupežemi úpln 1279

bylo poplenno, hlad, jakož povdno jest, do té míry se roz-

mohl, že mezi tmi, kteí pozstali v mstech, zídka nkdo
poteb tlesné výživy nabýti mohl. Zámožnjší iedy míníce,

že takovýto mor dlouho potrvá, denní služebnictvo své zmen-

šili, a aby ušetili vydání, kteí díve zástupem služebnictva

obklopeni nádherné vystupovali, od té doby spokojovali se po-

mocí jediného sluhy. Paní tedy králová Kunhuta, když v e-
chách potravin se jí nedostávalo, na Moravu se pesídlila, a

) od

nkterých byvši upozornna, kde prodlévajíc v letech vyhnanství

syna Václava, se služebnictvem svým v potebách životních

nesísln nedostatk vytrpla. Byl pak v tch dnech pán ja-

kýsi z ech, jménem Závis, jehož král Otakar, jak to vy-

máhaly jeho viny, odsouzením k vyhnanství potrestati dal a s ce-

lým jeho domem jej také pokutou trvalého vyhnanství neodvo-

latelné vykázal. 2
) Ten po smrti krále Otakara královou Kun-

hutu na Morav meškající navštívil, jíž ne tak v službách

ochotnjší, jako v rozmluvách dvrnjší nad ostatní rytíe

býti poal; nebo se nadál, že postavení dívjšího opt na-

buda, statky své v království bez obtíže opt získá, jestliže

u královny pomocí jakékoli chytrosti milost dvrného pá-

telství nalezne.

Že však snadno se mní mysl ženská,

králová, jak se praví, njakými uskoky kouzelného umní

*) Královna Kunhuta odešla na Moravu brzo po útku s Bezdze

v. 1279, tedy ješt ped dobou hladu.

2
) O Závišovi (a píinách jeho spor s králem) pojednal novji

Šusta H. I., Graebner MVGDB. XLI. 580 n.

S*



u I . kap Wi. Win.

oého zlákána byvši, prudeji jej milujíc brzo jemu Be za-

líbiti si pála, a promíjejíc mu to, tím Be byl proti

králi provinil, mezi stálou družinou Bvého dvoru nad ostatní

pednjším jej ustanovila.
3

) ale ponvadž mysl obmysl] naplnná

uspokojuje dovolenými mezemi, Závis znamenaje,

[ch královniných milost nalezl, po vyšších vcech za-

toužil a pivábil mysl královninu \ lásku k sob, oklamav ji

ikými pokus; kouzelnickými. *) ábel tedy, státy osnovatel

zlých zámr, pispl pomoci klamu Bvého otravné rozl

ou, a mezi Závišem a královou aby -• dokonalo Bp<

nedovoleného snoubení, jako istaj kuplí zpsobil. Od té dob]

králová / • až do Bmrti neopustila, ale jeho náklonnostem

vyhovujíc, Btále trvajíc > ním oa Morav Byna od oho

mla, jehož vlastním jménem pi obmyti Bvatého krta Janem

nazvala I Ten postupem asu dospl se odíkaje ehol-

ním rouchem Be odl a v ád kižovnickém pro Krista ry-

ténje, \ dobrýcl Kinech dni Bvé Slastn ztrávil.

istou Kunhutu takto zhanobil

\ poskvrnil !<»/.• zesnulého krále eského.

Kapitola A 17/

.lak králová Mu Cech Be vrátila a jak Závise a králem

davem "i"'t Bmíila

Potom králová Beznávajíc, /> mladistvý Václav <!<> krá-

lovství Bvého Be vrátil, listy jej v obavách usmíiti se snažila,

jehož osobn navštíviti Be neodvážila, jsouc si vdoma >\< ; ln> j>n>-

vinní. \ ne neprávem Be obávala, />• opadla v úsudek ne

Horná Kunhuta žila v Opav, Z.-i\i« vyskytuje »< prj jejím

IS81 purkrabím na Brada \ » »|..i\ -ku

.

Antických výmyslech > pomluvách, jimii pozdji I

Kanhol •>, kouzla hraji relkon nlab.ii ,

10—1.

rime milí... jedinou zminku pi pozdjším obdarováni

ronika Zbraalavaká vypravuje. Omyl) k jeho
1 m. Konige Prám. Otakai

und w eneol II Sfl 10.



Závis a Kunhuta. Smíení s králem Václavem. ."i7

vole královy, ana tak zhoubn se zvrhnuvši, sluhovi svému ve 1283

vci tak hanebné povolila. Ponvadž však snadno ukonejšiti se

dává pohnutí mysli dtské, Václav netrp odkladu posly vypravil

a chtje se potšiti mateským pohledem, jako ušlechtilý

jinoch matku k sob pozval. Matku picházející syn laskavé

pijal a zapomínaje na veškeré provinní

Král matku Kunhutu vybídl, aby byla dobré mysli

;

Tak chlapec matkou se tší, jenž bez otce

Žil díve v útrapách v zemích cizích.

Závise vbec neboje se tak nevole královy, jako hnvu
šlechtic království, do ech pijíti nechtl, nýbrž na tvrzích

nkterých Moravských v úkrytu pobývaje, list a posly králové

o polepšení postavení svého poslal. Ona pak nabyvši píle-

žitosti k synovi se obrátiti s mateským lichocením se snažila

a o smíení se Záviseni, pidruživši sob nkteré muže urozené,

k chlapci prosby vylévala. l
)

Ale ponvadž chlapce brzo pemluví hlas ženský,

král vyslyšeti prosby matiny neváhal, nýbrž dobrotiv pro-

míjeje kivdy témuž království zpsobené, k sob jej po-

volal. Závis tedy dvuje ochran královnin, bezpené ku

králi pišel a lstiv se ponižuje tím upímnji, ím jemnji

milosti pátelství pi slyšení knížete došel.

Závis tší se, jenž s králem smíen

Zásluhou králové, ale pece to, prosím, vdti rate.

Ze mladíci dlouho chovají v srdci hru.

Již tehdy hrávali, když byli chlapci.

Stykm tedy nebo he s jinochy mocnými

Vyhýbati si hle, ale s rovnými sob hrávej.

Vtšin lidu jest jedno mínní: Jestliže s bohatým tešn
Chudý lovk pojídá, zídka s mírem odchází.

Kapitola XVIII.

Jak Závis žil, na milost královu opt jsa pijat, a královou

ádn za cho pojal.

Závis dosáhnuv milosti pátelství králova se svolením 1284

až

') O úastenství Kunhutin pi smíení Václavové se Závišem jist 1285

neteba pochybovati, by ovšem i sblížení usnadnily zmny politické

pi dvoe královském (srovn. Graebner na uved. míst).



: kap. \\ III.

«i\ ni na se pejal; také všecky dstojníky, jež

pi ii . i ii 1 1
.-

1
1

.

i uhi. In brz) odstrauje, pátele s\

ejich místo v jednotlivé Blužby ustanovovaí, 1
) stav dvora i»<>

i
vuli nroval, a kd<. by rozkazm jeho vzdor od-

i. nebyl tam zhola nik<l<».

uuje zahnal.

. mrou také nevdným /. pijatých dobrodiní zjevn

ty, kteí b horlivostí se byli stali podporovateli

oíení, nepátelsky pronásleduje zašlapával Dáli

ihlasem matiným krále tak tsnou obklíil Btráží, že pí-

k rozmluv uesnadno -i zjednati mohli, kdož za vy-

jednáváním Bvých záležitostí ke dvoru jeho picházeli ; ve pích

jakýchkoli konen Ipovedi zcela nikdo nabýti nemohl, !••<

kdo pímluvou Závišovou ped králem podporován býti za-

Bloužil, obyejné záležil kdokoli králi, stží byv pi-

puštn, vyložil, jenž spokojen nikoliv od kialo. ale spíše / usl

/ nšovýcfa pijímaje ústní odpovdi odcházel Kdežto král

mlel, on Bám mluvil a sám jediný obstarávaje záležil

do království, vžd) více než král budil postrach, sám

e ustanovoval, jeho samojediného vše poslouchalo Vše ídil,

všem porouel, > veškeren dvr po libovli BVé mocn
: a pevracel, pevráceny zvraceje navracel,

tak i

[| a zatoil, co ped tím Btoil, roztáel

Krále iiikdn nedbal, za velikého Závis jest považován,

Jemu náleží pocta, kdo by ctil

krále, nebo kdo by jemu ku poct
i >ar podal, není z tisíc jeden.

Zavil nauil krále zabývati se lirami dtskými, abj pi

o brach pomrj království ve bvj prospch Bpravoval a

• dvrné pátele ne tak na uadj tohoto království, jako

il. Tohob komorníkem, onoho purkra-

bím, jiného pak. jejž povýšiti chtl maršálkem nebo snad

truksesem ustanovil,

m . etné doklad} / listin

il irými pribotoými :i stranníky; Btr. pozn. násl

komornikem stal se \ itkovec Ojíf i Lomnice, park

ivy ~\aki Závišn i, tri;!
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Nikoho za íšníka, nikoho za sluhu nechtl 1284

Knížete, kdo se jemu nelíbil. IV?-

Nkteré utiskoval, ale pátele zvelebil.

Tyto povýšil, ty potlauje odstranil.

Sám tedy, když spatoval, že vše jest mu dovoleno, do-

mnívaje se, že hoden jest vyslyšení, ke králi se obrátil a ob-

cházeje ho medosladkými emi požádal, aby mu královou

v ádné manželství dal. Král však dosud mladistvý domnívaje

se, že se to hodí, prosbám žádajícího bez obtíže pivolil

a matku svou, jíž to též se líbilo, vyhovuje páním obou,

za cho ádnou veejn Závišovi zasnoubil, aby ti, kteí k vy-

konání nedovoleného snoubení díve se shodli, po oslavení ád-
ného satku budoucn ádn spolu zstávali. 3

)

Tak král napravuje dívjší poklesek obou,

Závišovi se souhlasem istotné Kunhuty

Zasnoubil matku, potom jej pokládal jako za otce.

Z toho tší se Závis, protože zveleben jest

Po okrsku svta. Není však to, myslím, divné,

že když královou se svolením synovým pojal, mlhu zá-

rmutku vypudiv ze srdce i z mysli více nad obyej jásal.

A protože stav ctižádosti lidské obyejn bez rozmyslu se vy-

náší, když nkdo ve pízni tohoto svta prospívá, pokud

osud [na] se usmívá a vše neprospšné jest odstranno, Zá-

vis ovšem dosáhnuv tak lásky králové, jako milosti královy,

domnívaje se, že nikdo mu není roven, ruce své k vcem od-

vážným jal se vztahovati a pány eské, kteí díve záležitosti

království spravovali, tajn ani veejn neostýchal se proná-

sledováním znepokojovati, 4
) aniž se chtl tím spokojiti, ale po

Heiman z Dube, íšníkem Jaroslav ze Šternberka, podkomoím Vítek

z Krumlova, bratr Závišv; Šusta na uved. m. 293, Graebner 583.

•i Datum satku Závišova s Kunhutou není pesn zjištno; Pa-

lacký (H, 1., str. 246 a s ním Emler FRB. IV., 24, Šusta 295) klade

jej do ervna 1284, Dudík íGesch.-Máhrens VIL, 92) podle zprávy kro-

nikáe vídeského (MGB. IX., 713;, že satek slaven po sv. Trojici

(20. kvtna) 1285, rozhodl se \xo tento rok, který zdá se také pravd-

podobnjším srov. Graebner 586), Lorenz, Deutsche Gesch. im 13. und

U. Jh.. II., 502, Bachmann, G. Bohmens 670.

*) Kroniká Závišovi kivdí; a ovšem prospchu svého nezapu-

mínal. dbal v první ad o posílení moci královské, ímž si ovšem bý-

valé pátele ve šlecht znepátelil (srovn. Susta na uved. místé 295



Kronika Zbraslavská, kn. I., kap WIII \]\.

h touže, nevšímaje -i ddice království, všecky

ti království dle Bvé libovle jako drive poádal, pátelé

pak jeho, jež na obroi království byl povýšil, od nho piklad

u' <. jali Be '"I té doby v zemi konati veliké zabylst>

Tyto znepokojujíce, ale i ouy podporujíce,

. cky násilné ruce vztahovati,

rozpustile bí vésti poali a odpor initi

bticin zemským, tak vznikaly všude potyky

Mezi vyššími stavy a mocnjšími, jež znepokojovali.

Ni, ., urin. aby tento Závise

i byl zkrocen, abj království míru požívalo,

i :i. abych brzo želel Bmrti všech

Plenitel, neb oprav jejich mravj

.

Kapitola XIX.

Jak král Václav královou .litkn pojal a o smrti matky jeho,

králové Kunhuty.

Že pak Václav, ddic království i a Jitka, dcera

Rudolfa, kralo ímského, vdob zasnoubeni svého, ano tomu

mládí jich obou pekáželo, nebyli ješt zpsobilí ke satku,

tento a matkou vrátil Be dom, ona pak - otcem zstávala,

až po dobu vku lákonitého ušleehtileji hýla vychována.

\ tak odloueni byli, kteí díve byli sdruženi

konitj m. mínili jsouce v té dob.

Roku ted) vtlení Pán< i rok Václavv
. jinoch tento pribra\ matku a v prvodu /

lubenku bvoo navštívit do Chebu -<• odebral, kde Rudolf,

1 ímský, -pólu s Jitkou, dcerou svou, píchodu jeho

. o-i:i\ ekával. 1
) Kteí když \ jedno se sešli,

Mntli \ LI I . itx 1'- n. 'I"

|o) kronika Zbraslavská u

1'nlkava : ale ?éc bude brebt

i ili

\'\ íí
'•

' }vrch a /nu:

i U78;i i bobu \ ledna ISSftjen »la^ Ki mikéi Víd(

M".!' I\ . .

svj titul a ii:i.\ val se



Nepokoje v zemi. Satek Václavv. 41

Oba se tšili, vzájem polibky si dávali, ižsó

Zármutek se odmítá, objetí se optuje.

Co dále? Václav

Brzo po zpsobu jinoch tší se z lásky své choti,

posléze k uí vešel a pomocí obvyklého obcování slavnost satku

kdysi sjednaného v noci Obrácení svatého Pavla apoštola do- 24. lan.

konána.

Dávno smluvené tak tak úplné dokonáno jest

Zákonné spojení eených dítek.

V tvái sliná Guta, vznešená a urozená

Toto jméno vcn i právn míti zasluhuje,

Vždy Guta se shoduje a znamená totéž co dobrota.

Odturl Guta ili Dobrá, hodná koruny královské,

Dobrotou zlo pekonává v kterémkoli vku.

Jest Dobrá eí, Dobrá zpsobem mrav,
Mravy i životem, ímž jest dívka vykoupena,

Velmi cudná jsouc, vzor dobroty pannám dává.

Všem jest milá zrozená z krve královské,

Vstupujíc na lože zalíbila se králi eskému.
Jichžto satkem staré sváry echv
Dstojn zahlazeny, jež, jak se zdá. vždy mli
Proti Nmcm, pátelm míru a pokoje

:

Od té doby Nmecká panna chotí a družkou

Stala se krále eského. Svazek zákonitého spojení

Tohoto ra, dobrotivá Panno, upevniti.

Aby žili vesele, svorn a pokojn.

Dále Závis, jenž s králem Václavem tamtéž byl pišel,

znamenaje, že pro osobivost svou nevoli krále ímského

vzbudil, v msto Chebské vejíti nechtl, ale zstávaje vn
hradeb mstských, sám sob jsa svdom, více na útk nežli

na úastenství s hodujícími s vtší opatrností se chystal.-)

odtud králem eským a markrabím Moravským 'drive jenom pánem

a ddicem král. 0. a m. M.. srovn. Emler FRB. IV., 23 pozn. 1), jest

možno, že mu zde udleny Qechy v léno. Výslovného dokladu pro to

není, jiná zmínka o schzi Chebské zachovaná (Reg. II.. . 1337 \í jenom,

že tu markrabí Braniborský pijal zemi svou v léno.

"-) Píiny obav Závišových byly asi politické. Závis, zdá se, stal

se ddicem pláav Otakarových, zem Alpské, jichž nkdy tento král

nabyl, nepokládal za ztracené a nároku na n nejen se nevzdal, nýbrž



|u , ská, ku. L, Iwím. XIX— XX.

Když pos raost smítku dušn byla dokonána, král

Hlinsky. Dvím co nepíznivého do našich Be domnívaje, odvedl

u dceru, a král Václav b matkou svou vrátil v

l
• ihož luku bratí mnii iu poustevník svatého

Augustina <1" Prahy písli a /;< Bouhlasu pana Tobiáše, I »i

-

>ku|ta Pražského, k chrámu Bvatého Tomáše apoštola na pod-

hradí Be uchýlili, kil.- a/ podnes meškají a Kristu Btále bIou

Bratí poustevníci, kteí žízní po prameni života,

Cíli Vilémité, kteí žiji ve všem áda,
1 1" Prahy pišli a neustále pli

:

Sláva chvála a cest budiž tob, králi Kriste Vykupiteli

i • bol tak.- niku zemela Kunhuta, matka pana krále

\.i

Mrtva pomazána a pochována v chrám
tého Františka, na nechí ráí pamatovati

Ti -nu Vtši a Menši.

\ Vilémité, jim/ jest dokonalosi

1 takt- sbor knžstva Bvtského prapory nesoucího,

Kteí za zesnulou pli Miserere.

/ toho král Be rmoutí, / toho Závise slzí,

rento matku oplakává, onoho smrt choti skliuje,

li dva když naíkají, bdováním ovzduší naplují.

Kapitola XX.

11 píchodu králové Jitkj do Úech a <» ctnostných mravech

jejích.

Patnáctého roku vku pana Václava, krále eského,

E Téci urom Eledlich, Zor Gesoli der i

mít'
i

k-i>í Etadoli I.. Mlól Ergzb. l\. Vliv Záriáin byl aai

také píino nyní dcer) B?é nevypravil - Václavem do

hod Inguitiniáno do Prah] pipadl aai do ervna 1286; srevn

i

Kunliiitii /.iiii.hi podle nekrologu Olomuckého (srovn. Inulik

VIL, SI di . Jindich llaimburokj (1 RB. III.. 320 usadí

latinu jeti dnem pohi I na uv. i
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vrní [mužové] království, chtíce zabrániti budoucím píhodám, 1286

ku králi pišli a pimli jej radami, jakými mohli, aby poslal

pro paní Jitku, totiž dceru krále ímského, která v chla-

pectví mu byla zasnoubena, by s ním budoucn zstávala, aby

totiž království neupadlo v nebezpeí, kdyby král, zabit jsa

uskoky Závišovými, nižádného po sob ddice nezstav, náhle

zahynul. Jinoch tento zajisté nikdy o život svj plné bez-

penosti míti nemohl, pokud nemístné mistrování Závišovo

snášel.

V této tísni pora mu, co by inil, neposkvrnná

Panno, rodiko Boží, ubohému pines pomoc, slitovnice.

Král tedy pisvéduje radám svých vrných odkládati

nechtl, nýbrž poslav posly Jitku, cho svou penžnou, dceru

krále Rudolfa, s poctivostí pozval, aby tšili se vcspolným

obcováním a prostedky zákonitého snoubení postarali se o d-
dice pro celé království. Císa však odkladu netrp vc vykonanou

prodlužovati nechtl, nýbrž chystaje poteby pro nastávající

cestu, dceru svou, pipojuje jí náležitou družinu, zeti svému, 1287

králi eskému, odeslal. 1

)

Kdokoli toto teš, vz, že dcera králova

Velmi rozilena jest, když odlouena z náruí

Otce rozileného, tak oba velmi sklíeni

Stále plakali, když rozloueni byli.

Dále Jitka, když pi svém píchodu zemi spuštnou spa-

tila, prudce zalkala a s chudými vstíc jí vycházejícími a

útrapy své jí vykládajícími ze srdce soustrast mla, a že chce

o napravení stavu jejich péi míti, a mladistvá byla a nžná,

pece vážnými slovy a zízenými mravy slibovala. Z toho chudí

útchy nabyli, a ne tak klidni jako šastni jsouce, ihned

v píchodu paní své Vykupitele všechnch velebili. Krá-

lové picházející král vstíc vyjíti pospíšil, ji také s ve-

likou radostí vítaje na stolci království svého s veselím usadil

a poruil i naídil, aby na dále paní a královou eskou ode

:
i Jitka pibyla do Prahy idne 4. ervence 1287: dvody jejího pí-

chodu byly ovšem pedevším politické, aby zvýšen byl vliv Habsbursky

na krále Václava; v beznu a dubnu Rudolf vyjednával také se Záviseni,

aby po jejím píjezdu král i královna byli korunováni (srovn. Losertb,

Fragment eines Formelbuches Wenzel II., AÓG. sv. 57), k emuž také

jisté pípravy vykonány, ale pak vc neprovedena.



n Kronika Zbraslavská, ku. I. kap XX XXI

li byla nazývána. Alf .jak veliká, myslíš, vznikla na á\

selost, když král radost králové dovršil a slav-

Dost oového snoubeni píležitost k radosti obéma manželm po-

skytla? Jitka potšením píchodu svého zpsobila radost krá-

lovo, kt.-r-.ii/ naopak pohled na královskou nádheru ku

-.-li lidu svého povzbudil Ženich se raduje, ue-

reselí, a družina obou dvor ke spolené radosti

povzbuzena, nebo nemohou mladiství Bnoubenci

ichliti pokud cit radostný nezdráhá se s nimi trvati. A ne

neprávem také obyvatelstvo celého království z jejich jáí

k radosti nabylo píiny, které / radostného jejich satku

postupem asu ddic královstvi nabylo, aza jejich kralováni

užitkem jsouc podporováno ode všech nájezd nešlechetník

pro budoucnost si oddechlo. Králová tedy ze ctnosti k<- ctnosti

- staveni dvoru svého s potebnou roz-

bou provedla a ty, jež nedosti prospšnými shledala, od-

m zpsobilým a rozšafným veškeré záležitosti

• mi svila. vrozeni

takovou se ke všem os i že kdokoli sklíen] k ni

picházeje, bez léku útch] nikdj od ni neodcházel; obma
národm, t.»ti/ Nmeckému i eskému, tak zalíbiti žila,

znánik) pohan} nebo podntu k nenávisti nikdo pi ni na-

ti nemohl; mezi lidem nesvorným spolen žijíc všem se

zalíbila, protoži réhokoli náeí kdokoli byl, dle

dílnosti Bvých zásluh óest a prospch od ni drnu.- odnášel;

nižádné dob) !"•/ užitku pominouti nechtla, nýbrž

suji ni brzy boboslu ovinnou uctivosti bývala

pítomna, brzy opt ženským oddána jsouc pracím chleba ne-

innosti pojídati odmítala. Aby pani jeji zahálely, toho ne-

péla, nýbrž každé jednotlivé pidlujíc jednotlivé práce, tu

tkáti, onu písti, onu opt soukati jako bedlivá uitelka pi-

uila

A -

1

1

V /

Jak tjné krále Václava pronásledoval.

lovídám se o jakýchsi úkl

neslýchané, • Sem se obávám,
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zaujat jsa podivením, zastrašen také nenávistí nkterých

[mužv]. Nebo to strachem jsa doten nikterak bych vylíe-

ním nevyjevil, kdybych toho neslýchal jako vcí již známých

lidem krhavým a bradým 1
) z povsti reptajícího lidu. avšak

to. co domnnka obecného lidu mnohohlasým výkladem nazna-

iti se odvažuje, podivuje se tomu a žasua nad tím v tento

výklad vkládám, aby vcí. jež potom bude nutno napsati, sou-

vislost byla patrná. Nebo kdož by bez ustání podivením ne-

žasl. jenž by nalezl mezi lichocením neustálého objímání zá-

mry tajných úklad, nikdy díve nieho takového netušivV

Diviti se zajisté s dostatek nestaíme vidouce, jak Závis

králi Václavovi pochlebuje lichotkami tak upímných polibk

a tak dvrného objímání, s ním zejm si pohrává, když

o nm pece shledáváme, že životu jeho tajné úklady st ojil, jak

obecná povst kolovala. () zavržení hodné ošemetnosti zjev-

ného lichotníka, ó zamítnutí hodné podvodné potmšilosti

tajného úkladníka, když nkdo upímnosti chovance svého

chystá úklady, a rytí vrolomný králi dobrodiní prokazujícímu

ke zkáze pihlédaje tajn zpsobiti se snaží nesnáze! Než kdo

pochybuje, že tajný úkiadník horší jest nad zjevného nepítele?

Vždy bych stelám úkladníkú snad peliv se ohrad unikl,

kdybych pedvídal, kde a kdy a kolikrát hroziti budou, jichž

však vystíhati se nedovedu, nevím-li. odkud a od koho proti

mn pijdou.

Nevím, víte-li, jak vím, že zjevný nepítel

Vám mén škodí než onen, jenž tajn haní.

A mén nebezpený jest útoník zejmý.

Než kdo pronásleduje tajn, nebo dobe se ví.

Že zlému se vyhne ten, kdo je pesvden, že mu uškodí.

Kdož lichotnými slovy nás klamou a trpkými

Tajn ranami bijí, ti myslím he urážejí.

Nežli kdyby dsili slovy nebo snad mleli.

Nebo nepítel o tolik nebezpenji pronásledováním škodí,

o kolik ošemetnosti lstivé mysli ve slova mírem dýšící odívá.

Dále Závis tím proti sobe hlas reptajícího lidu vyzýval, že

zámry nešlechetného úmyslu nkterými zejmými dkazy od-

') Dle Horatia Sat I.. 7. :;. jako vc obecné vypravovanou v hondách

bradý, kde se v ím všecky novinky scházely.



kap XXL—XXII.

_ kryl. také Bmýšlení panv, jež byl potud otlaoval, píležitost

In, ,„, o odtud poskytoval, odkud lidu /jednal

podnt velmi známý k takovému zlehováni svého dobu

„„, málo dbaje zlé povésti proti Dému jin-

ak., díve všecko spravoval, a jsa správcem dvoru

ilovského po své libovli každou jednotlivou véc zaizoval.

\ •
ii vykoisovali a mysli ostatních

, volné proti Bobe rozhoili, a tak si

Mj ich království hynul... že až k výšinám

m oáek bdujícího lidu Be povzn

Kapitola XXU.

.lak kial \ aito píhodami sklíen byl a o pivní

výprav, kterou vedl ua Moravu.

\ i. nechtjíce již - klidnou myslí pomíjeti

..-li a jeho pátel, v radu vešli, a aby nabudouce

píležitosti opeli aým jejich uájezdm, vzdaluji

vtšinou z pítomnosti královské poali býti odporníkj ne tak

rozkáži ých, jako samého krále svého. Zmatko

daleko horši dívjších vznikali, kdj / šlechticové království, kl

míi ti mli, Bmlouv) míru porušujíce, rozkazm i

• I a odpoi véti hledali. To vbec nkteí inili,

ktel však / lásky k loupeženi

pii i\ berouce z nieho nic oa odpor sestavli. / I

loupeže a vzatkj i zemi Be rozmohly, / toho oesíslné obtíže

chudým tam obývajícím neustále inny; chudí bez útch)

pozvednout nák <1.» zpsobených nesnázi k.- dvoru královu

picházeli, kteížto, pnntv.nl/ Závis tomu bránil, píiny pí-

chodu svého králi vyložiti nejsouce pipuštni, obyejné více

sklíeni odcházeli. Nkteí však mu • dvora, rozníceni

spravedlnosti, ke králi pistoupili a nejen

/ka/u království, ale i zkažené k oéniu zámr) Závis

:n um vypravovali. Král pak všecka tato slova zacho-

i tajnic >.'li.. skryl, aco byl od vrných svých

w-i tomu ta denni zkušenosti po/naval. Ve-

hka tr.l> mlelivá sklienosl od útrap stísnila Brdce krále t..

uvažujícího, když - jedné strai zkušenosti pod-
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vodnost Závišovu, s druhé pak strany zpupnost šlechtic 1285

svých, dovídaje se o ní z dvod neustálých, spatovati poal, až

Uvnit pobouen král a vn sklíen jest, 128fi

když shledával, jak Závise nejen životu jeho, ale i pro-

spchm království tajné úklady strojí, a když seznával, jak

neposlušní šlechticové jeho vzatky a loupežemi království plení.

Ale když to mlky sám u sebe uvažoval, dosud chlapcem jsa,

a to velmi útlým, ovšem nevdl, kterou ze dvou vcí vy-

voliti by prospívalo. Nebo zpupnosti šlechty ješt zkrotiti

nedovedl a o podvodnosti Závišov sviti se nikomu z lidí

neodvážil, aby Závis luk nepravého svého úmyslu proti nmu
nebezpenji nenapal, kdyby známku podezení, že podvod

poznal, jakýmikoli znameními jemu na jevo dal. O úzkostli-

vosti let chlapeckých nesnadno zniknutelná! O zi.iatenosti

mladistvého srdce beze vší pochyby škodlivá! Z toho úzkost-

livá mysl králova sklíena, z toho zarmoucený jeho rozum

ohromen, uvnit postrachy, vn boje.

( ) chlape sklíený, již již se ohlédni, zdali t
Kdo dovede vyrvati nebo vzdáliti od tchto [lidí]

Podvod, toho hledej, ale nalezna i uctívej,

Aby tob útchu ráil nebo podporu

Pro pítomnost pinésti, bys všecky obtíže zem
Udatn skrotil a odpoinul si od podvodu toho,

Jenž t znepokojiti chce nebo snad zabiti.

Srdce mj pokojné, také mysl obra k onomu

Králi, jenž vším vládne, aby tebou uepovrhl,

A neustávej vzývati dobrotivou Marii,

Aby t znepokojeného brzo uinila obveseleným.

Akoli však úkladnika domácího ceniti jest za krutjšího

uade zjevného nepítele, pece snažil se král Závise ukonejšiti,

tváe se mu pítelem, aby unikl petvákou podvodným zá-

mrm úkladu jeho a nicmén skrze pomoc jeho podniky od-

bojných pán zkrotil. Ejhle starce, a mladíka vkem! Ky-

pící v nm mládí zevn se jevilo, avšak bedlivostí mysli osvdil

se chlapec dobrého nadání starcem. Když tedy zvdl, žena

nkterých tvrzích markrabství Moravského nkteí plenitelé

se shromáždili, hodlaje rozptýliti jejich schze, Závise ponukl,

aby sebera vojsko s ním na Moravu táhl a tam zboe útulky

lotík, výhody porušeného míru obnovil. Závise pak ne tak
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láskj ke králi, jako / nenávisti k nepátelm svým s umy

d pomst] vojsko Bvolal a spolu b králem na Moravu táh-
'"

nouti 1

) pospíšil. Král pak. v mysl mužnou ><• odívaje, mini

I se podvraceti skrýše lupiv. A které z nich

tihl,

-titi, ale i ony ohném spáliti

ni- nepipouštje. V Rajhrad, mnisakém kla-

..-. . .k. : Bel lupi zachytil, jež na-

. tulil, konený vydán nález, aby brní trestem -

pokutováni byli. Ti zkrátka, což bez hrzy vy-

pravovati nedovedu, když pospíchali uniknouti útoku doráže-

jícího vojska, noní dobou s hradeb klášterních tajn cl

stoupiti, ale, jak tu vina jejich vymáhala, ízením Božím

oslepeni jsouce,
i

klikách sousedního háje až <\>> rána

bloudíce, \ ruce nepátel, jim/ vyhnouti se rozhodli, upadli,

meli. \ tak spravedlivým soudem Božím bj

Baženi o závod hledli podlehnouti, kteí odvážností zbsilou

neostýchali se popleniti ddictví Ukižovaného.

Tak bynou mnozí, kteí po lesích jako nesmyslní

Y noci pobíhali a ráno k nepátelm se vrátili.*)

Potom král postoupil k Moravské Tebové, kde byl sv-

dl, /• veliké množství plenitel je shromáždno. Tohq posléze

msta brzo dobyv, Fridricha z Schonburka, rušitele míru,

zkrotil a bezpeným rukojemstvíra jej zavázal, aby již proti

kiali nevystupoval, ale ponvadž loupežení vzdáti se nechtl,

od rukojmí Bvých byv zachycen, moci králov byl vydán. Král

k, a ho pro patní. viny jeho m -míti odsouditi ml,
milosrdenstvím jsa jat. též obmken prosbami nkterých, na

pravé ruce jen pral mu useknouti dal, aby tak byv pokárán

král Váchu n Morav od is. listopadu i-'-*''

1392, 1368, 1871, 187

jnu 1287 I :• II l H9, l LSI I

tiráda i Moravské Tebová pipadají do r ISSfi 1286, w
ipitola následující. O jiné datováni pokpoJ

tiých dvod Brom. také Reg, II

tom \ [deskj -r<>\n

FRB W . 18 po i
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od niemnosti své ustal a za milosrdenství mimo zásluhu sob
udlené krále budoucn v kterýchkoli rozhodnutích poslouchal.

Tak Fridrich stal se pítelem královým.

Potom v témže markrabství král, kídla svá rozpínaje

volnji a k náprav míru smuje horlivji, hrady potíral,

tvrze boil a schzky nešlechetník mocn rozptyluje a prvo-

tiny výprav svých Bohu obtuje, mír tam obnovil. Upokojiv

Moravu, král se svými do Cech vesele se navrátil a nadji

skládaje v Hospodina potom horlivji pemítal, jak by úklady

nešlechetník zde zkrotil.

Tak král jal se ovládati zbablé Moravany.

Kapitola XXIII.

O druhé výprav králov a synovi jeho prvorozeném.

Nedovede ustati, kdo zvykl si loupežiti,

Nebude-li povšen nebo meem udeen.

Nkteí tedy z lotík v tch dnech na hrad, jenž Hoch- 1^87

štyn 1

) se jmenuje, na hranice Moravské se uchýlili, a neum-
jíce ustati od toho, emu zvykli, území sousedních krajin loupe-

žemi a požáry denn pustošili. Král proto rozhoen jsa stíž-

nostmi chudých, nešlechetnost lupi tch zkrotiti se usta-

novil a sebrav vojsko, tam rozbiv stany, nejprve podhradí,

potom hradeb samého hradu neohrožen dobyl a místa do-

bytá svým vrným ve správu s dvrou poruil, aby obvyklé

tu loupeže krotili a v míru území sousedních krajin udr-

žovali.

Tak tu zachovává se mír, a nikdo není olupován.

Šestnáctého roku vku krále Václava naplnil se králové 1288

as porodu, i zrodila prvorozeného svého, jemuž král pi po-

svátném obmytí jméno otce svého pikládaje, Otakarem jej

nazval, 2
) aby, když by ve tvá synovu pohlédl, sám sebe píle-

') Že se míní Hochštýn (blíž Zábeha), a nikoliv Holenstein, jak

mají nkteré rukopisy, ukazuje Emler FRB. IV., 30, pozn. •>. Výprava

náleží, jak uvedeno, k r. 1287.

-) Syn Václavv narodil se 6. kvtna 1288 (FRB. IV., 344 , ml by

tedy býti vk Václavv uveden na 17 let.

Kronika Zbrasla\ ská
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• jména Btálou upomínkou k následování piinlivosti

vybízel. Praveni zajisté v pamt synovu ml se vra-

•; ten, jenž mezi pedk Bvých pestoupiv, korunu králov-

Bkon tak slavnými Biny za vzor potomkm, pokud žil. ozdobil.

1.: , íi. když tento Byn narozen,

Dvuje, že tento bude vládnouti a -t.-.i:

Vládcem království, kdyby -nad otce

/tratil, aby zem « eska, zbavena jsouc útch) ddice,

hlavy nezstávala. Král také potšen jsa ze vzniku prvo-

rozenstva Bvého, darj rozdával, též Boba, jenž jej pov;

zrozením nového potomka, pi všech Bvých Cínech velebil.

Bh však, jenž ustanovil všem bránici, které nepeki

boto Otakara, prvorozence králova, téhož roku narození •

/ vzeni tla odvolal, i

Tak Bmrt znepokojila všecky, jež bylo potšilo

Zrození chlapcovo. Snaž >< tedy uctívati

Slova Boha mocného za živa i \ hodin smrti.

Kapitola XXIV.

. krále Uherského pojal, a jak Václa\ nový

klášter založiti se rozhodl.

Potom Závis, nabyv velikého ducha ze satku - ki

voii díve zesnulou, i btél míti cho / dcer Bourodýcfa

bé pánv, abj se Bnad nezdálo, /< upadá, alf posta poslj

stru Vladislava, i král.- tamního, jež, jak myslím,

no \ roucho eholní odna byla slibuje ji bohaí

také, aby mu rádné zaslíbena byla, požádal, a brzo do-

lil, eho zadal. Ponvadž však nejen cho, ale i poklad a

radí krále Otakara dávno zesnulého si byl pi
vlastnil, pibrav bí odznak) královské do Uher táhnouti dj

novil, aby Bestru královu nedávno sob zaslíbenou pojal a,

topado 1888 l- RB IV . 84 t

Král i b< rskj slul Ladislav IV
i bývala

'i"iiutil k manželství Milutin Srbský

pi 'i\ »e ai do BDatka

byl) politické, t. iblííenf d\<>ni

1 horským proti llabsbnrkin -
, •: -
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snad ozdoben jsa odvem královským, ve sláv ped národem 1288

cizím se objevil. Když tedy s velikým zástupem mimo Že-

lezné hory cestu zaatou již konal, šlechtic jakýsi eský, Haiman

z Lichtenburka jménem, to zvdv, nepátelsky ho proná-

sleduje dohonil, a zajav vozy, oloupil ho o všecko bohatství,

jež si na cestu byl uchystal.-) Závis pak obrátiv se dal se na

útk a tak s nkolika málo lidmi do Opatovic3
) se uchýliv, ru-

kám tu pronásledovníkovým ušel. Sám pak, když pronásledo-

vání ustalo, nabyv opt sil, od zaatých vcí ustati nechtl,

ale družinu i poteby na cestu slušné pichystav, pišel do

Uher, kdežto když slavnost satku s náramnou radostí byla

oslavena, potom do ech se vrátil, a uvádje s sebou novou

svou cho usadil ji na hrad, který se jmenuje Fiirstenberg, 4
)

aby tu na as zstávala. Ona pak tu zstávajíc dle obyej-

ného zvyku choti s mužem zstávající shledala, že poetím

obtžkána jest, a když se naplnil as ku porodu, porodila

plod, jímž byla poala. Kteroužto událostí Závis potšen jsa

požádal, aby na hranicích obojího království, Uherského totiž

a eského, oba králové se sešli, a vyžádal si, aby zrozeného

již jemu chlapce z obmytí svatého ktu pozvedli. Nkteí do-

kládají, že se o to pokusil s tím úmyslem, aby luk dávno

sosnované zloby proti králi Václavovi, když by mu nikdo ne-

pekážel, svobodnji napnouti mohl a jej, na nhož útok

uiniti v Praze se neodvážil, zdržován jsa strachem ped
vzbouením lidu, aspo pes pole táhnoucího, nabuda píhodné

chvíle, zabil.
5
) Král však varován jsa touto zprávou nkterých

-) Pepadení stalo se asi v únoru 1288 (Graebner 602); Haiman

z Lichtenburka, aó byl se Zápisem spíznn (syn jeho Hynek byl chotm

dcery Závišovy, Reg. II., 2070), náležel pece mezi politické protivníky

ZávišoTy, kteí stáli ve spojení s Albrechtem Rakouským (ale srovn.

také, co poznamenává Emler FRB. IV., 31, pozn. -2.)

3
) Klášter Opatovický nad Labem.

*) Fiirstenberg = Svojanov v kraji Chrudimském.

') Sení teba podotýkati, že podobné podezírání Závise jest ne-

odvodnno. Zdá se spíše, žv Závis mínil politicky sblížiti Václava

s králem Uherským a že se mínil pokusiti o získání pízn Václavovy,

jež v dob vzdálení Závišova na Svojanov byla vlivem protivník jeho

otesena (srovn. Susta 38G— 7); že také Rudolfovi Habsburskému záleželo

na pádu Závišov z píin politických (a v tom jist mohl poítati na

podporu své dcery Jitky;, ukazuje Graebner (Mith. XLII., 1 n.).

4*
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• znávaje, že torna tak jest, prosbám Žá-

dajícího -v..]iti neodepel a / samého pedeslal,

poteby k takové slavnosti uchystal. slibuje mo,

pijde za ním. Kdo vsak by postail vyprávti tiži skli-

kterou tehdy \ - m choval král. jenž zajisté ni-

koli leml, komu bj b dvrou takovou vc objevil;

nebo vSickni, kteí pokládáni byli za jeho rádce, byli píbuz-

nými a páteli Závisovými. Zbaven jsa tedy ochrany lidí

v ukryl Sel a v rozvažování Bvém jedno-

til avažuje ne bez slz Pána vzýval, aby jej z osidla

lovcova a /•• chtánu lva voucího dobrotiv vytrhl, a Bvla-

/. : - vétSl zbožnosti a citem nejupímnjším slíbil,

založí klášter ke cti Boži a matky jeho, blahoslavené Pann-

Tu viz,
|

rozhod] vystavti

Klášter král mladistvý, ab) v tch Btrastech Kristus my

Dal útchu, — lid veskeren a odpovídá Amen,

Jež jako muž nehodný, .jako Istivj a zlomyslný

Závií chystal králi, protože potom se zvdlo,

Že t. pum tak jest, dle Bvdectví povsti lidu zejmé.

Kapitola XXV.

ijeti / 1\ išov a o Bmrti jeho.

\ protože Kristus tomu vždy dar pokoje

Rád udílí, kd Idaným se shledává

v. chvále jeho, raduj Be tedy, ibožnj králi,

klideu i vesel, ntíraje slzy, nech náku.

Vzmužh Be tedj v Pánu král Václav, ai>> Bobe i veske

du království •• postaral, \ pouta vzení Závise za-

plésti Be ustanovil a pedstíraje, že bez prvodu jeho na chy-

itmv nemže táhnouti, poslj pro noho poslal, aby do

Prah] pisel, maje jej doprovoditi. Mezi tím asem zpsobil

král. aby i lechticové jemu nad jiné oddanjší k nmu
n pišli, jim/ vyjevil zámr mysli Bvé ne bez mocného

• aby v tajnost ichovali ped páteli Bti-

hmtele jeho a pomocí pispli. Nejsa pak tak podnícen jejich

radami, jako podporován jejich pomocí, uchystal si tajn dru-
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žinu, kterou zjednati mohl, a Závise, když se k nrnu vrátil, 1288

na hrad Pražském dvuje v Hospodina zajmouti dal,
1

) aby
t^9

jej úzkostí vzení od bezbožnosti jeho ukrotil a poklady, ja-

kož i odznaky královské, jež si kdysi byl osvojil, z rukou

jeho vynutil. Potom král. touže opt získati hrady královské,

jež Závis ve své moci byl ml, vévodu Mikuláše, bratra

svého, vdcem vojska svého ustanovil, jenž rozbiv stany okolo

hradu, který se vbec nazývá Vroburg (Hluboká), zvlášt

když pátelé Závišovi nahoe bydlící hrad sám vydati odpí-

rali, Závise na podhradí toho hradu, ani bratí jeho na to

pohlíželi, stíti kázal, 2
) aby ostatním z toho strachu nahnal a 1290

od úkladných útoku je strachem ped trestem zdržel.

Zij pokojn, mladistvý králi, již sklesl onen

Nepítel v míru, tvj úkladný pítel,

Jenž t uchlácholil slovy a potom dovedl

Skutkem od zadu tebe bíti. Nech raduje se tedy

Lid této zem, protože ustanou hned války.

Náleželo, abych iny Závišovy tak obšírnými slovy vylo-

žil, abych zajisté úkladné zámry [lidí] podobné vci kona-

jících na vzoru jeho vyliuje, usvdil a ty zámry tajných

úklad, jež od nho král Václav v mládí svém snášel, du-

chem úastenství vyložil.

Kapitola XXVI.

O nevrnosti nkterých šlechticv a smrti Jindicha Sprave-

dlivého, knížete Vratislavského, a Vladislava, krále Uherského. 1

)

Krutovládou svou Závis, pokud ješt žil, mysli mnohých 1289

šlechtic proti králi Václavovi do té míry popudil, že netoliko 1290

rozkaz jeho neposlušnými se stávali, ale i soukromé navšt-

') Zajetí Závišovo náleží asi do konce r. 1288 nebo zaátku r. 1289

(ped 6. únorem); srovn. FRB. IV.. 32, pozn. 1, Graebner 7.

-') Poprava Závišova, když byl necelá dvé léta ve vezení strávil,

vykonána 24. srpna 1290 ísrov. 1'RB. IV., 32, pozn. 2). Hluboká (u Cesk.

Budjovic) byla hrad královský, který ml v zástav bratr Závišuv Vítek.

O vybájeném zpsobu popravy (prknem; srovn. Svátek, Cultur-histor.

Bilder aus Bohmen 1 Víde, 1879. str. 139 n .

XXVI. l
) Místo „Vladislava- nutno ovšem (zde i pozdji) ísti Ladi-

slava (IV.)



Kroniki íká, ku. I. kap. XXVI. -XXVII.

. ivotí jeho Dejednon horlivji pemýšleli.

. / nich ni- bez souhlasu ostatních šlechtic k .Jin-

dichovi, knížeti Vratislavskému, píjmím Spravedlivému,

i slíbili, pijde-li j. ii dosti vasn, /c mu království

btlžl poddají. Kníže pak Blovy jejich nemálo jsa

potšen, rady vrných Bvých užil a slíbil, že >l" Dech bez

prodlení pijde. Potom kníže, nedvuje Bvé vc tak

od sám pokusiti se nechtl, nýbrž poslav posly ku

králi Uherskému, oe tuk rady, jako pomoci na nm b úsilím

i.il
; a protože I lni nékdj proti králi < >takaro\ i poskytli pomoci

Rudolfovi, králi ftímskémn, král jejich se obával, kdyby král

\d\ v inech Bvých zdar ml. aby nkdy smrti

ého nad národem Uherským piliá písn nepomstil. Pi

král l bersk] Be domníval, /•• nalezl píležitost pokoiti krále

uiniv Bmlouvu - knížetem Vratislavským, se zá-

rukou sliliii. že mu pijde na pomoc - vojskem.*) Co dále?

Knížata zai • >/k\ vzájemné smlouvy, naped urili

jistou lhtu, ve které bj svolajíce vojska oba /.arovou smrem
k echám táhli, kde krále mužné pokoíce, veškeré kráto

pod bvou vládu by podrobili. Ale ponvadž král Václav od

dobdt8tvl Bvého nadji spásj své \ Pána skládati uvykl, ten,

: / doufajících . Bebe nikdy neopustil, pepodivn jej i

bodil / úkladu -oku jeho, o nich/ ješt nevdl Nebo po-

divným nálezem pomsty Boži bhem jediného msíce král

i berskj moeni jsa proklán klesl, km/o Vratislavský jedem

zahlazen zahynul,3 ) a Závis, jenž byl píležitost k tomu zlu

i .
iln\ Bvé bídnou smrtí ukonil.

Tak král nebeskj vysvobozuje krále eského,
t:

i Bvrhl a jemu odpoinek zpsobil.

Trn otravou leží, tento meem zabit

v jednom msíci, tak- / ií klesl morem.

• tleni nepátelství uhersko slezského, jak je podává kronika,

dislai ujímal Be svého .«\.ikr;i ;i .linii

IV -i: ..m . Krakovskj n Sandoméskj
lesieni [., 104, Grnnhagen Gesch. Schleneju LtOn.),

byl Závišem. Jejich zakroeni aai prispéli

llonh i

rna, Jindich IV 29 ervna 1190

i



Spolek Ladislava IV. a Jindicha IV. Jejich smr. 5;,

Potom jakýsi mocný muž z ech, jenž spojen jsa s ostatními 1290

pány v úmyslu takovéto zrady spoluvinen byl, uslyšev to šel do

sebe, a pišed ke králi, velikost provinní svého vyznávaje ve-

ejn za odpuštní prosil, také jiné spoluzrádce své králi po-

adem jmenoval. Král pak vc díve neznámou projevem jeho

zvídaje, velmi se ulekl, a pohnut jsa dobrotivostí vinu, za kterou

trestu zasloužil, za odpuštní žádajícímu zcela prominul.

Král zbožný a ku podivu dobrotivý a hnvu nepamtlivý

Po píklad Kristov hned jemu prominutí udlil.

Šlechtic tedy onen bez prodlení vli králové na dále hovti

se snažil, jíž se vrné pidržuje, spolkm s nevrnými od té doby

se vyhýbal. Tak Jindich, kníže Vratislavský, jedem jsa otráven

od svých zhynul, a král Václav kraj Kladský, který po smrti

krále Otakara týž kníže mocn byl obsadil, opt získav poheb
zesnulého knížete slavné vystrojil.

Kapitola XXVII.

Jak král Václav s Ondejem, nov zvoleným v Uhích za krále,

se sešel a jak s ním ve spolek pátelský vešel.

Když tedy Vladislav, 1
) král Uherský, zemel, pednjší inu- 1290

žové království toho v jedno se sešli a o zvolení jiného krále

mezi sebou jednání rozliné mli. jenž by arci péi o krá-

lovství uprázdnné na se vzal a samu zemi Uherskou pede

vpády sousedních knížat rukou mocnou spravoval. Pi této

však volb veliké zlo neshody vzniklo, protože každý dle svého

pání pána si ustanoviti a krále zvoliti hledl. Xebo nkteí

horlivci míru, chtjíce se postarati o obecné dobro, páli si

takového krále si zvoliti, který by pokusy sousedních knížat

i nešlechetnost bezbožník mocn krotil a pro veškeré obyva-

telstvo království o výhody míru horlivé peoval. Jiní však,

kteí po zahynutí krále Vladislava statky královské si právem

i neprávem byli osvojili, pednost dávajíce soukromé výhod

ped spoleným dobrem, kohokoli nestateného a slabého za

krále pijmouti se vynasnažili, jenž by zpupnostem jejich

z pinucení hovl a jich ke vzdání statk královských donutiti

') Srovn. kapitolu pedcházející, pozn. 1.



Kronika Zbraslarská, Ira. I., kap. \WII.-\Wlll

nemohl Uvažujíce pak pomry okolních knížat i zásluhy, po-

minuvše všech, posléze shodli se o panu Ondeji, nazvaném

. pošlém / pokolení Uherských král, muži uhlazeném

opatrném, b jej za krále a pána spolenou úadou zvolili.
2
)

nu pak pejav péi o království, ježto v samém krále.

neznám byl a cizincem, dovídaje se b jedné strany o ne*

lostí vrnosti Uherské, - druhé takt- o každodenní bíd uti-

ivaných chudých, na ob Btrany j>a úzkostliv nedovedl ani

/krotiti zpupnost násilníku, ani utiskovaným zjednati klid,

jehož od nho dosíci se nadali. Spoléhaje tedy na radu n-
kterých vrných, posly k Václavovi, králi eskému, v tajnosti

Slal a Usilovn ho žádal i vyhledával, aby na hraniní;

Uherských ráil b ním se ^otkati. Kr.il pak Václav, prol

od asu dtství svého všem knížatm cest prokazovati a ucti-

ovati se snažil, zadosti nového krále bez prodlení

vyhovl, a zídiv k tomu slušn bvou družinu jej u mota.

jež se jmenuje Hodonín, ležícího na hranicích Uherských, na-

vštívil. Když tedy oba v jedno se sešli, o mír a svornost

- obou Btran usilovali a pátelství, jež l»y navždy mezi nimi

trvalo, jeden druhému slíbili, použivše s dostatek záruky šlech-

tic b té i oné Btrany, abj jeden podporován jsa druhým.

nabudouce tšl moci ze pátelství smluveného, dov<

odbojníky království svého krotiti, poslušné tak.- a po-

korné \ pokoji udržovati.') Od toho dne zajisté prudkost ná-

roda i horského náležité krocena, a králi Ondejovi od lidu

jebi patrn ncta vzdávána. Vždy knížata potud nad

podrobeným národem mocn vládnou, pokud sami mezi sebou

latraníce podnl ke sporm svorn žíti se aezpcuji. asto
též [lidé] zlovolní rozkaz] vlastních pán bj pohrdali, kdyby

nebáli, z i cizích knížat dostane Be jim za nerozum

jejich odplat> zasloužené pomst]

.

Ondej III byl vnuk Ondeje II. a Beatri ejichJ Bjm

lil mél /;i chol Tnomasino. Morosini;
koraní ' herekého

Hodoníne, odjinnd ned
i

> konala

r« spolek i. • k\ byl bj Be piostoval n« tak proti

odbojniknii proti Albrecbtovi Rakouskýma, aemél \-ak



Václav II. a Ondej III. Schze v Cheh. :,7

Když ty jsi knížetem, shodnouti se vždycky

Hled s knížaty

Všemi sousedními, protože nic nezbývá, le konec

Dstojnosti tvé,

Dje-li se náhodou jinak, jasným svtlem oslepen

Podlehneš svým.

Nikdo nebude dbáti tvých rozkaz, tvj zhrdne

Tebou lid,

Když nebudeš moci

Jej chrániti ani [lidi] pevrácené krotiti.

Kapitola XXVIII.

Jak král Václav v Chebe Rudolfa, krále ímskeuo, navštívil

a od nho království v léno pijal.

Léta vtlení Pán 1290 — jest to dvacátý prvý rok

Václava, krále eského — Rudolf, král ímský, zet svého,

krále eského, spatiti chtl a poslav do Cech naléhav po-

žádal, aby král v mst Chebském s ním se setkal.
1

) Jest pak

Cheb íšské msto, jež císa králi eskému za vno dcery

své zastavil, když ji s ním za cho ádnou spojil. Král eský
tedy tchánovi svému ne bez rozmyslu zalíbiti se chtje, vrné

své svolal a použiv jejich rady, spatiti tchána svého s náležitou

nádherou se uchystal. Pibrav tedy královou, král k Chebu

na cestu se vydal, jimž král ímský s radostí vstíc vyšed.

pijal je s láskou, s jakou náleželo.

Ti když se sešli, náramná radost nastala.

Vždy tou mrou v mysli spolu se radujících toužená se

nakupuje radost, jakou jeden pi druhém zejm spatuje

rozmnožení pokroku ve ctnostech ; ze zajisté nalezl na tchá-

novi, z eho se tšil, dcera pi otci píinu k radosti poznala,

král ímský shledávaje pi obou, eho si pál, a úctyhodný

staec ne tak duchem, jako tváí, jinochem se ukázal.

Tehdy se jásá, tehdy pokrmy vybrané se chystají,

Tu veda rej král ímský se veselí,

M Rudolf byl v Chebu naposledy v únoru a beznu 1289.



:,. ku I., kap. XXVIII. XXIX.

Jitka krokem rychlým jde za ním v prvodu chot,

Raduji Be lidé, tchto tH v tanci následujíce.

Udílením dar jeden druhého pedstihnouti usiluje, a

každj tím Be za šastnjšího pokládá, tím druhému poskytuje

píležitost i uslužnosti \ žádané píjemnosti ; tu jinoši

j
tcích nastoupiti mající, opásáni jsouce pásem, prvotin)

rytíství pedvádti spchají, a ukazujíce rozmanité potšující

i -.ni mladší vším úsilím mysli se zalíbiti se pi-

vinují.

h\o jako za svatokrádce pokládají, jenž by radost král

bud m svou perušuje \ oí pekážel, nebo za-

hrnut jsa nákazou zádumivosti veselým se ostatním nejevil.

Potom ve sted veselících Be král Václav, ozdoben královským

...i a - povinnou uctivostí požádal, aby mu král

ftímskj království i em lenním udlil,2) následuje

v tom íšských zvyk. Král ítímskj tedy prosbám žádajícího

váhání vyhovl, b pichysta\ odznaky praporc, toto

království jemu \ léno dle zákona ustáleného - veselou tváí

• iil. ;il>_\ zeté svého dom s radostí nazpí propustil a slavnost

stých hod chvalitebným koncem dokonal.

l ik dokonává Be slavnost, tak \ léno Be uvádí

Skrze krále ftímskéno vládce eský.

I\ )né když skonali se dnové slavnosti, jeden ka

ré vrátiti se ustanovil, ale tchán, povolávaje k s<

soukromí, toto pravidlo života u pítomnosti dceiné

\ íi-i jeho vštípil

:

\/ posud, jinochu, podroben jsi byl •i/im.

I\
-

'
l té zniiti chtli, ale nyní \ pravd

jsi jim vyvázl, již již té milost Kristova

i stanovila králem, jehož zákona budeš-li vbec

žn následovati, i><>/i\.-tti budeš mnu:

Snaž se jeho milovati a zárove se no báti.

• každodenn zbožn bývej pi Marie

i hvalozpévech a konej vždj milou jí službu,

\n i orj \/'l\ uctívej vesele,

h \ léno lépodobné jil L8S6

potu. i nyní adélil Rudolf Václavovi hodnost kurfiral

i potfrdil itnénu -nuku - Pridrichem m srovn. l!«-_'. II. 1469



Schze v Chebe. Václav kurfirstem. 59

Ostatní zástupy svatých, jichž pokud živ budeš,

Pomoci vyhledáváš, uctívati nele;

V prsou králových nech trvají zákona Božího

Nauky: milý budeš, jestliže jediné ženy

Spokojíš se objetím. Užívej pravdivých

A struných slov a nikoho neklamej [slovy] vymyšlenými.

Pukej : Jest a není, nikomu vbec nezloe.

Co nebudeš chtíti dáti. nikdy neslibuj.

Dary dávati novým lidem a vystihati se

Musíš, aby se vbec nezdálo, žejsi v bídném nedostatku.

V podob knžstva hled uctívati Krista.

Vládnouti budeš bezpené, pidržovati-li se slov moudrých

Budeš, následuj zákon dobrých mrav.
Když chceš mluviti, dobe musíš naped uvážit

,

Jaký jest obsah nebo forma tvých slov.

Nemsti se, nezkusíš-li dosti jist

Pestupk lovka, aniž se zabavuj loupežením.

Spravedlivým a pímým bud soudcem, protože takový

Všem zde jest milý a stále blažen.

Iv hostem veselým se osvduj nebo klidným.

To myslím, že staí, spokoj uj se mírným

Nápojem a pokrmem, tak dlouho budeš moci žíti.

A nech jsou takoví tvoji sluhové nebo komoí.

Kteí by ti podávali pravidlo mluvení nebo konání.

Tm se sv, vyhýbej se kostkám, pohrdej rozmarností.

V tchto poueních takový ted budiž tob konec

:

V v Krista a odsud v míru odejdi.

Tak král ímský skonil své pouování, a když na d-
kaz lásky s jedné i s druhé strany v náru se pojali, každý

do zem, odkud byl pišel, druhému s Bohem dávaje se na-

vrátil.

Kapitola XXIX.

Jak král Václav klášter, jejž založili byl pislíbil, panu opa-

tovi Sedleckému nabídl.

Byl v tch dnech muž života ctihodného, opat v Sedlci,

jménem Heidenrich, 1

) ádu Cisterciáckého, jenž v oích krále

') O Heidenrichovi srovn. kapitolu XIII., pozn. 2.
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Václava tak velikou nalezl milost dvrného pátelství, že jej

král inil dvrníkem všech tajnosti Bvých, úpln jsa >> nm pe-

ije um pednost ped ostatními, nejinak ho

nazýval, nežli kmotrem nejmilejším. A ne neprávem kmotrem

n.i krále jmenován býti Brnl, an všeck) dítky jeho, jei ml,

/ obmyti posvátného znovuzrozeni dle zvyku církevního p<>-

11. Kul tento zajisté, protože Kristu ve všem B6 zalíbiti

snažil, všeck) dítky Bvé mužm klášterním vzhledem ke

zbožné oddanosti poktíti dal, ab) Bynové ve vzdlání virj

sfanské zásluhou kmotr prospívali, a jdouce po stopách

jich, Pána se pidržujíce, v dobrých inech stále oplývali. Ten
• když léta Pán 1291 - obecného Bhromáždní ádu Bvého

vracel, pihodilo Be, že náhodou na cest ubíral se mstem
< hebským, kde nalezl krále Václava s nkterými knížat]

meckými konajícího jednáni " míru; 2
) ale protože král Bám

dlouhotrvající nepítomnost tohoto '.pat;! tžce nesl, a radostí

jej pjjímaje, dvrou mu naídil, abj od nho neodcházel.

< >pat pak páni královu, jak náleželo, vyhovti chtje, zstal

pi nm, a jak ped tím byl zvyklý, denn ke dvora jeho

v hodinách píhodných docházel. Potm král slib o založeni

kláštera, jehož, ponvadž nahodilo se zatím mnoho záležitostí

v kial. ... potud vyplniti nemohl, asto byv [na] npo-

iniiiaii pohledem na tohoto opata, na mysli opt pemítati Be

jal a nejednou se mlky káral pro odklad takovéhoto slibu.

Pi píležitosti ostatní vylouiv, král <>pat;i

mého l. ivolal, jemuž poadem vypravuje t<». co dávno

\ mysli byl choval, \ tatu slova se projádil: 1><> kláštera

úáckého, její ku poct Boži a rodiky jeho Marie

založiti jame Be rozhodli, my z nkterého kláštera ",| ped-
chdci) našich, knižal I eských, založeného Bbor mnich pi-

jmouti posud jsme chtli; ale protože, kmote nejmilejší, pro

upímnosti jsme uznali, /«• tob výsadou zvláštní

jkj ped ostatními pednost 'lati sluší, nezbývá jiného,

abychom, koníce tmi dlouhotrvající uvažování, rukám tvým

ten klášter, kterj má býti založen, nabídli, abys nám -

mnich /•• svého kl z obtíže poskytl, a maje tam sa-

dbu no\rh,i krále po smrti Rudolfa Hal

n byl \ Obebu \ tjn i 1 li . , . i;,-,i. i
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stávati úad otcovské vrchnosti, nadále v samo to nové ští- 1291

pní dobrovoln se vložil. Vzhledem tedy k lásce, již k tob
chováme, usmyslili jsme založení své podíditi klášteru Sed-

leckému, o nmž arci nepochybujeme nikterak, že nebyl za-

ložen od pedk našich, ale spíše od nkterých pán e-
ských. My také, až živi do ech se vrátíme, odložíce ostatní

zamstnání, ve jménu Pán splníme slib, jejž jsme uinili, te-

bou byvše pobídnuti.

Tak ízením Božím, o em se nerozhodl díve.

Král rukám Heidenricha, zvláštního pítele,

Klášter daroval, který potom vystavl.

V té také dob opat Theoderich3
), rodem Durink, spra-

voval klášter Valdsaský, jejž podobn král Václav pro

zásluhy veliké jeho bedlivosti blíže si oblíbil. Ten byl v jed-

nání rázný, ve vyjadování opatrný a v celém ád muž

obecn úctyhodný a oblíbeuý ; a ponvadž on visitatorem klá-

tera Sedleckého byl, zvdv úmysl králv, zárove se synem

svým, opatem Sedleckým, do ech pijíti pospíšil, aby mysl

královu od dobrého úmyslu ustoupiti nikterak nenechal a s po-

vinnou pelivostí novou štpnici pocty Boží jako piinlivý

horlivec povznesl. Pišedše tedy oba opatové do Prahy, ku

králi se obrátili a pipomenuli mu, jak jim byl uložil,

aby dostál slibm. Král pak slibu nejsa nepamtliv. úlohu tu

píliš uspíšiti nechtl, ale zpsobiv odklad, s panem Tobiášem,

jenž tehdy spravoval církev Pražskou, 4
) a jinými muži moud-

rými s nejvtší bedlivostí naped uvažoval, na kterém míst

by klášter založil, aby snad asu s nákladem netratil, kdyby

prbhem asu ho zamrzelo, že na míst nepíhodném klá-

šter založil : nebo radji chtl zralou úvahu té vci

pedeslati, nežli náhle poatou zdržovati, pohnut jsa lítostí se

studem

.

*) Theoderich byl opatem ve Valdsasíeh asi 1285— 1304.

4
j Tobiáš byl biskupem Pražským od 15. listopadu 1278 do 1. bezna

1296. Politicky dležití- formulá jeho vydal J. B. Novák v llist. Arch.

esk. Akad. ó. 22 (v Praze 1903).
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Kapitola XXX.

.lak kial Vádav pana Arnolda, Bamberského biskupa, k -

povolal a podle jeho rady Btav království zaídil

Tuhu ted) /a krále považuji, kdokoli ve vlád

opatrné naizuje a vládne mocné

;

• /. mladistvý králi, nesvuj cizincm

Království, ale porouej, vládni, kárej vše niemné.

1 Václav tedy / Chebu dom se navrátil, ;< povzbu-

zen jsa napomenutím krále ímského, nvažuje na mysli stav

království a zásluhy Šlechtic Bvých,

Jal se ve zralé mysli pemýšleti <» vcech budoucích. 1

)

Spletenost pak zamstnáni královských rozvážu i

pokládal se /a nedostatená k udrženi tíže tak rozsáhlé správy,

poslav do Bamberka pana Arnolda, biskupa tamjšího, muže

opatrného, k svému dvoru povolal,*) po-

bIuí tni rady pant Theodericlia, opata ve Valdsasích,

aby jim jsa pouen, lio moude zaídil a zá-

ležitosti celého království svého s povinnou pelivostí opravil.

A t.. neteba pokládati /a dkaz nedostatenosti, mnohem Bpíše

když nékdo \ jednáni jakémkoli rady moudrých
mii/ii\ užívá .1 sebe za nedosti zpsobilého aneb nedostal

ného po pedtu pokládá. Pan Arnold pak sám do-

vid kolující o bedlivosti ušlechtilé mysli pana

ré h skupství na as imm.Ho/iI. a pro-

• :i jsa hojnou družinou knžl a rytí, pijíti do Cech po-

spíšil, jehož kial - povinnou úctou pijav, ne tak jemu jako

družin jeho dary drahocenné nabídl a z píchodu host více

a.v obyejné potšen se ukázal. A bez prodlení král Václav

ihl< ifnosl biskupa tohoto ve Blovech i inech,

t.u ustanovil, a poslouchaje

/ to)j odkazuje ke kap. \\\I1I.. tak /<• kap.

XXIX ponékad aerbodné jesl iii.n~t.-ii tom Brod

Solrasu biskup Bambersk
i patrní oesasta]

•i králoTau .litkn trval-- Pobyt, o di

• i r. 1890, k.l\ Arnold pisel asi v prrodu
Rudolfové -it kap \\\i.
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dobrovoln jeho napomenutí, záležitosti veškerého království 1290

tím šastnéji, ím moudeji nadále spravoval a tak vci roz-

ptýlené opt rovnal, rozmetané shromažoval a to, co cizí

ruka byla rozvedla, s nejvtší bedlivostí opt sceluje ídil.

Dále koho ve sboru svých šlechtic vrnjším shledal, dle

rady pana Arnolda zastupování sebe jim v záležitostech krá-

lovství svoval. Nkterým tedy hrady, nkterým msta, ji-

ným pak záležitosti statku královských a správu soudu sv-
oval; tohoto purkrabím, onoho maršálkem, jiného pak za

pedstaveného a mistra celé družin své v elo postavil. Jiné

komorníky, jiné soudci, nkteré pak ustanovil správci neto-

liko stolu, ale i komory své podle své vle. Mimo to šlechti-

cm svým dary rozdluje, všecky k lásce své následkem do-

brotivosti královské vybízel, a neuchyluje se od ^t-sty spra-

vedlivosti, nepístojnosti nešlechetník meem povinné pís-

nosti sklíil, aby dary udíleje, laskavost ušlechtilosti své hojn
ukázal, a nešlechetníky krot, obyvatelstvu království svého

o výhody míru peliv se postaral; vždy k zachování spo-

leného dobra maliko iní spravedlivým prokazovaná dobroti-

vost, jestliže bude odata písnost náležitá proti nerozumu

nešlechetník.

U se krotiti nešlechetníky a spravedlivé podporovati

Darem, tak vládnouti budeš moci a všem se líbiti,

Potlauj, kárej, pokouj, napravuj iny zlých,

Králi zbožný, opatruj, chra, ved iny dobrých.

Kapitola XXXI.

Jak pan Zbislav, píjmím Zajíc, podkomoí království eského,')

v Praze zabit byl.

Byli v tch létech Reickard a Wolfram mezi mšany 1291

msta Pražského mužové statení,'2) jež král Václav za jejich

x
) Zbislav z Teboun byl synem Oldicha Zajíce, nkdy purkrabí

Pražského; podkomoím stal se patrn po Benešovi z Vartmberka asi

v druhé polovici r. 1290. (Srv. FRB. IV. 39, pozn. 1, Šusta 387.)

-) Tomek, Djepis Prahy, P str. 310—311, klade událost tuto

k r. 1291; Wolfram jest patrné praotec rodiny Olbramovicu a ml pozdji

Tynikající úastenství v souasných událostech, o nmž i v naší kronice
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myslilo, od nkterých k tomu byv ponuk-

íiut. ujal a je panu Zbislavovi, píjmím Zajíci, podkomoími]

království, maži v zemi mocnémas urozenému, v bedlivou stráži

poruil Ten p;<k Zbislav takto zateným rozliné nesnáz. psobil

i lávky jun dá dne i v noci je bídné muil.

aby moením ja ryrovnali a pestupky,

pro k- ni byli pokutováni, penzi rychleji na-

pravili. Potom oni zpsobeným nesnázím vyhnouti se chtjíce,

nabyvše píležitosti žádali, aby jim Lhta byla dána, za její-

hož trvaní jim •
;

'tiili

: m i pomoci jejich pízné královy v dobé jim k torna

bj nabyli. Když se blížil konec Hnity, a cínu

nevyrovnali, radji chtli podstoupiti I léno

vyhnanství, nežli > tlem zdravým vrátiti se do muení tak

.•ni Pi jak píležitosti Bkrze pana Zbi-

iij nevhodné byvše upomenuti, v mst I

- k .-ni jej - nkolika málo muži se toulajícího našli, jehož ne-

pátelslrj pronásledujíce, nieho takových vci se oenadéjícího

tého K liiiit-nt :i i porazili t zabili. A ponvadž znamenali,

• [opustili velezrády, z mota rychh lkám

pronásledovnik rychlým útkem unikli; oni tedy v zemích

isednich žiji yhnanstvi, asem posléze - pispním
Ltel svých nejen - králem, ale i s páteli zabitého Šlechtice

pomoci penz se smíili a tak do zem eské Be vrátivše, po

mnoho let potom tam \ míra /ustávali.

jejich nechí se uí sluhové pán
ti umy \ trestech, al uzel

;m\ nezpsobili a chlapcm pohádkou se nestali .

Vždy asto slohové prllifi tvrdi a píkí
tupuji /. mezi rozkazu a asto urážejí

> nízké a pohrdají jimi jako bezcennými,

ledkem toho zabíjeni b] vaji a zlou smrti trestáni.

Kdokoli tedy ve správ jakéhokoli úadu ostatním \

n. myslím, že mu b nejvtším úsilím se piiovati

lenfcfc ::> -t;iini není

i i;i; IV ..'.'. posn 2

.
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jest, aby tak péi správy své vykonával, aby sám za nemírnou
ukrutnost v osidlo neupadl, jehož nezná.

Proež takový bud, kdokoli jsi úedníkem,

Aby druh bývalý vždy ti zstával pítelem,

Hled, abys jej

Nalezl milým, když ti porouí jíti boby sbírat,

Jenž t díve obohatil a t povýšil.

Kapitola XXX11.

Jak král Václav vždycky písmo svaté poslouchal a jemu roz-

uml, a a literního vzdlání neml, jak vhodn jazyka

latinského užíval.

Mezi tmito poátky pozemského štstí král Václav ve

všech inech Bohu se zalíbiti se snažil, a aby poznal veliké

jeho iny, slova zákona Božího, jež se ped ním denn í-

tala, s nejvtší bedlivostí poslouchati si uvykl. Sám zajisté, když

bez poškození prospchu království svého od lomozu prací po-

zemských se uchýliti mohl, vzdáliv ostatní [lidi] v ústraní lož-

nice své zamoval, kde nejednou od biskupu nebo jiných knží
sob pátelských slova svatých knih, odloživ ostatní práce, si

ísti dával, aby z optování svatého tení v dobrých skutcích

prospíval, a nával asných myšlenek i hnutí nenáležitá sám

v sob ukrocuje, ne tak nevinnost nikou svých, jako istotu

srdce dstojn Hospodinu obtoval. Tak velikou milost mu
posléze moc božská udlila, že akoli základu písma neznal,

pece všemu i jednotlivému, co mu pipadlo uslyšeti z knih

božských a jiných pedmt, nad ostatní jasnji a zetelnji

rozuml a porozumv v trvalou pamt ukládal.

Co jednou uslyšel, toho nevdti nemohl

Nikdy více a poznané vci podržel, pokud inu život

Pítomný trval, a v tom mnohé pekonal.

Kteí, co ti i,

po krátké mezee asové, ana zapomenutí je zahalila

Mlha, nikterak nevdli.

I v tom, jak se zdálo, pekroil hranice lidského vdni,

že on, jenž znalosti základ neml, latinské užívaje ei, od

uritých zákon umní mluvnického velmi zídka se od-

Kronika Zbraslavská. : '
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chýlil. / tohoto tedj astého poslouchání svatých knih dospl

tak jasné znalosti veSkerého písma svatého, že nejen postup

okoli vypravování Starého neb Nového zákona znal. ale

i peditatele kteréhokoli, jehož Bhledal, že v tom o málo Be

zmýlil, hned opravoval. Tuk.' uitele práva církevního a ji-

ný, -h véd neb um. -ni ze i na dvoe svém míti se -na-

žil, aby poslouchaje je vespolek promlouvající o tajných me-

zích jejich vd, ku poznání vcí neznámých z jejich Bporných

rozhovoil dospl, z kteréžto vci tolik nabyv zbhlosti, otázky

/ rozdílných nauk nejednou pedkládal a zkušené v nich [muže]

asto dokazuje pedloha ve Bpor uvedl; aby / rznosti mí-

nni posléze nvoce pravdj okusil a mysli mistr ku pátrání

po tajnostech nauk svých následkem pokusu v závodni po-

vzbudil, každému v mezích jeho nauky narážkami otázk)

pedkládal, a rozhovorem b nim nesnáze mnohých vci pochyb-

ných odstrauje, roztrhnuv závoj tajm tlo pravd) na-

ovci o djinách, s právníky o pípadech práv-

ních a - lékai o protidávkách nemocí rozmlouval a o pí-

inách ku psaní list písam látku asto udílel a poad po-

slaný) list] b povinnou bedlivosti poslouchával. Rz-

nosti pozdrav dle rozdílnosti osob rozdluje, píhodného slohu

rlásiností Blohu nenáli Sicích [osob], probíraje

jejich, kárati Be bá.

Kapitola XXXlll

Jak kial Vacku Btále zpovdníka u Bebe ml a jak

o službu božskou peliv byl.

»

idskou \ tom dstojn se postarala <lo-

když /
i náchylnosti ve hích upa-

Ikem zpovdi
|

bozi lítosti \. stav nevinnosti

hned me, aby pi .» zloinu pokolení lidské

k> nezhynulo, které Tvúi ku podobenství svému

moudl a nemén Syn Boží, pijav na Be podstatu naší

smrtelnosti, <"1 Bmrti rol vé vykoupil. Proto král Vá-

clav, reku jinosskébo, Bkrze páni královou Jitku a jiné

• lidi] k tomu naveden, abj nkoho vhodného es zpo-

vdníka si vyvolil, dle jehož rady by Bkutkj Bvé ? Kristu rí-
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dil a poklesky, jestliže by se njakých dopustil, astým op-
továním svaté zpovdi odstranil a napravil. Sám tedy ze vro-

zené bedlivosti uvažuje, že práv to spáse jeho prospívá,

radám jejich bez váhání pivolil a zbožného v Pánu bratra,

totiž Hermana ádu kižovníkuv z domu Nmeckého za otce

duchovního 1

) si zvoliv, jej v družinu každodenního dvoru svého

s pedností ped ostatními uril, aby následkem jeho napomí-

nání ve ctnosti prospíval a stálým pohledem na zpovdníka
smysly své od nenáležitých iu, studem jsa doten, zdržoval.

Nebo tím více patrn píležitost ke híchu se odstrauje,

ím více po spáchaném zloinu pohledem na zpovdníka
v mysli lovka stud se obnovuje, a tím více každý ve skut-

cích ctnostných stále prospívá, ím astji poskvrny spácha-

ných vin obmytím zpovdi smývá a stírá. Tomuto zajisté zpo-

vdníkovi svému král povinnou úctu na všech místech pro-

kazoval a nejen ve vcech duchovních, ale i v poádání zá-

ležitostí království jeho pouení nebo rad poslouchal, stav

dvoru svého podle slova jeho poádal, a nezízenou družinu

od sebe odstrauje, mužm kázni zvyklým a spoádaným péi

o své tlo a estnou stráži svil.

Tak kížem oznaený a Kristu králi milý

Heman, zpovdník králv, nauky zákona

Hlásal a podával mu doklady dobrých mrav,

Jehož pouení následuje, asto zkáze

Chyb zatracení hodných král unikl.

Potom eený bratr Heman biskupství

Vrcholu došel, jemuž konen jméno Chelminského

Prusko dalo, a tam v míru usedl

Mezi kanovníky, svými spolubratími a páteli.

Tu : „Smiluj se" pje, aby místo pokoje

Posléze bylo mu dáno po uplynutí jubilea.

Král tedy, následuje pouení a napomenutí svého zpo-

vdníka, víc a více ke služb Boží péi horlivou obracel a

každého dne hodinky blahoslavené Panny až do posledních

'i V této dob uvádjí se jako zpovdníci Václavovi (FRB. IV.

41,pozn. 1): Dominikán Martin 1286 a Heman z ádu Nmeckého, pozdji

biskup Chelmský. Mimo jiné psobil však na Václava také Cisterciák

Bertold z Gepzenšteinu, jenž pisel do Prahy v prvodu Rudolfové

(srv. kaj!. XXXIV.,).

5*



Z rAfilavská, ku. I. kap. XXXIII. -XXXIV

ébo života b kaplanem, jehož si k tomu by] vyvolil,

unstnáni > vcmi pozemskými, b nejvtši

uctivosti velmi pobožné pel, mši - oznaením ..<> pítomném

doj hnouti se snažil, /a jejíhož trvání ti

., ,,,.,. votivni si poadem sloužiti <>d jednotlivých

knzi dával. Poet a poad kollekt pi kterýchkoli mších

-•lunu nstj uroval knéžim, kteí je mli sloužiti, Kyri

n. Bekvence, Sanctna a Agnus I >ei s nápvy ku pipada-

jící slavnosti píhodnými zpívati Bhodn uložil; obecným mo-

dlitbám k Bohu a k Bvatým zpamti, je odíkávaje, se nauil

knžimi mše sloužícími ty modlitb) znovu ítaje doko-

i. kdy/ poslouchal mši, oslovujícím jej bud nikdy nebo

jen zídka odpovídati chtl, ale - ohnutými koleny a pozdvi-

ženýma vzhru ne tak oima jako rukama k Hospodinu velnu

• se modli val. aby, když bj pozornost obracel na za-

mstnán pozbuda zbožnosti mysli, neodnesl >i žád-

ného prospchu, mše poslouchaje [jen mimochodem. Nebo

mrk modlitby Be ztrácí, když mysl. která pro /t"

uprázdniti se mla, lomozem myšlenek pozemských i<-

zdi, \in/ dovedeme beze strnuti mysli vypravovati li-

tu, /.• kra!-- toho \ posloucháni mši nikdy žádná nechu

nepojala, ale nkdy šestnácte, nkdy dvacel nebo více mší

v jednom dni poslouchaje, nejenom lidi svtské, ale i duchovní

kterékoli, kteí chodiK k jeho dvoru, \ nechu uvádl, tak

• in' unaveni na ca- odcházeli a po dokonané boho-

služb \ pítomnost královu s.- vrátiti pospíšili, aby své zá-

ležitosti projednali. « onfiteor pede mši zpíval rast" - kn-
žimi a evangelium Btoje - povinnou bedlivosti vyslechl, po

továnl pi mši kterékoli jeden groš obtoval a skloniv ko-

lena ped stupnm oltáe Bvrchní ást ruky knézovj pocelo-

vati nikdj neopominul, a vstávaje opt po úklonu hlavy, na

dkud byl |»i

.

i
i rychlosti se vrátil. Po evan-

um a po krom mše za zemelé, knihu poda-

nou líbával a ped požehnáním knze nebo biskupa nikdy i

Lze).

Král ten mnoho mši Blýchal, protože vdl,
Ze /!•• inj brzo Bmývá mše obtovaná
i služnosti ku. ví. Hled tedy uctívati

ihj oltái smrti zlou nezemel.
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Král každodenn zpívati hodinky Marie

Panny pozorn byl uvyklý, aby ona hned

V hodinu smrti mu udlila místo pokoje. 2
)

Kapitola XXXIV.

Jak král Václav ímského krále v Erfurté navštívil a o smrti

Rudolfa, vévody Rakouského a Švábského, na hrad Praž-

ském pohrbeného.

V dobách dtství krále Václava knížata sousedních zemí,

sebravše vojska, pišli do ech, a v nkteré kraje brannou ru-

kou se uvázavše, chudým tam bydlícím nekonené nesnáze

zpsobili, domnívajíce se, že Václav již se dom nevrátí, nýbrž

spíše schadna sklíeností svého vylinanství v cizí zemi pod-

lehne. Také šlechticové tvrze království, jež v týchž dobách

pod své panství podrobili, králi vrátiti se zpujíce, loupeží

se dopouštli, a zhrdnuvše ddicem a pánem království, pidr-

žeti se cizích knížat se rozhodli, O zloeené niemnosti pod-

daných, jež zhrdnuvši pirozeným pánem dobiovolné se pod-

robuje vlád cizí ! Zasloužen zajisté jhem stálého otroctví

je sklíen, kdo poddává se moci knížete cizího, aby rozkazm
pirozeného pána se vzepel.

Pedpovídám, že ei tvrdé dostane se všem,

Kteí se podrobují cizím a vlastními pohrdají

Králi, poklesají a chlapcm pohádkou se stávají.

Milujte tedy vlastní pány, protože právem

Poklesá a hyne, kdo sob vyhledává cizí

Krále a pány. Také se právem cizinci

uprosted cizího národa opuštným cítí, kteí zákonm
vlastních král nkdy z vlastní zloby odporují. Král tedy spa-

tuje škody království svého, zpsobené nejen od cizinc, ale

též od obyvatel na mysli byl ohromen a bedlivé pemítal,

co by inu v tom konati bylo : jenž skliován jsa jednak zpup-

ností sousedních knížat, jednak však niemností svých šlech-

tic, v poradu vešel a svých vrných se dotazoval, jak by

odolal hrozícím sob nebezpeím. Oni pak po pedchozí úvaze

dvrn radili, aby král bez prodlení navštívil tchána svého,

totiž krále ímského, jenž tehdy zdržoval se v Erfurté, a

- Není snad teba podotýkati, že líení zbožnosti Václavovy je

nadsazeno.



Kronik* Zbraslavská, ku I . kap. \\\l\

tnázi doléhajícího zla ne tak rady, jako pomoci jeho vy-

hledával. Což uslyšev král odkládati aechtl, alt* pibra

tnou družino, apolu - královou ke tchánovi svému jiti po-

Když pak léta Táno 1l"J<i — jest to rok dvacátý

|.n\ veku krále Václava - Rudolf, král ímský, potšil

/ pohledu jich obou, v objeti obou klesl, a násilí in stái

mu, tancem jim píinu k radosti dovršil.

Panoši poháry nalévající -
. aby pítomni byli,

Hned se boduje, hned ve he se pokrauje,

• Bpánku tráví, poskakují zárove všichni

Hovíce tancm, a radují se po všecky hodiny;

právem Be tchánem ze, a s chotm
Spolu Be raduje dcera králova: rci, prosím, kdo se odváži

Radosl královskou rozrušiti nebo v ní hraniti,

( Inde zpvák taní, a kostká

Dotýká se kostky, ozývají Be kytary, i zvuk vydá

Bubny, tak vesele /i.ií spolu a pokojn.

Když pak dnové hodováni uplynuli, Václav tchánovi Bvétnu

píinu píohodu Bvébo vyjevil a zpupné podniky netoliko sou-

Iních knížat, ale i pán Bvých poadem mu vyplavoval.

ah\ ponuknul jsi jeho radami, sousedm o lolal a nemén zbé-

bíIosI šlechtic Bvých od nedovolených nájezd krotil. Ml pak

král l.'mi>k\ Byna, jménem Rudolfa, jemuž kdysi zasnoubena

byla Anežka, sestra krále Václava, mihu/ veškeré mínni
jako muži bojovnému a ráznému ped ostatními rytíi

daleko dávalo pednost. Král pak ftímskj peje si uvolniti

ze svého zet, oradh Be tohoto Byna Bvébo zbrojn
•ho do Cech rozhod] Be vyslati, aby jeho pomoci král

Uechetnost odbojníkv ukrotil a to, co cizinci

stvl byli odtrhli. /. moci sousedních knížat a svých

hti.ii obezele dobyl. Co dále? Když slavnost královských

Dek slavné byla dokonána, král Václav do zem
•vil. a když - oIm.h Btian objeti dvrné lásky

nabídli, s pívtivou tvái - tchánem Bvým s<- rozlouil.

lai byl i I em <lul.ua 1890, kde tak- dokoti

iletn Rudolfem o volba syna jeho Rudolfa za krále

: 11 Do ed ý.
Radoll kn pomoci tWakrovi svému asi konena dtibna 1190
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Králová pak útchu otcovské lásky v mysli si obnovujíc, když 1290

s otcem rozejíti se mla, smrt jeho tušíc, jako by budoucnost

pedvídala, a že ho spatiti nemá, slzy prolévati neustávala.

A skutené léta Páu 1291 hned potom následujícího o Ro- ( 129
_

1

zeslání apoštolu král Rudolf stáím jsa poražen zemel a ve"
hrobce ostatních král ímských v mst Špíru, pomazán byv

vonnými mastmi, s povinnou nádherou, však v nepítomnosti

dcery své Jitky, králové eské, pochován.-) Dále král ímský
láskou jsa jat, prudce zalkal a odejíti od nho se strojícím

pravidlo života spravedlivého uril a ekl:

Žijte radostn, Kristu služte asto,

Varujte se spolku niemných, vše zkoumejte,

Co dobré, zachovávejte, a co zlé jest, odmítejte.

Nikým nepohrdejte, pýchy pílišné nechávejte.

Vždy uctívejte svaté a dary dávejte

Chudasúm smutným, protože tak vládnouti mžete
Nyní i po smrti. Za tvrdošíjnou družinou

Doporouejíce ji se neberte: nech vás vede snaha

o spravedlivý

Soud ; slova, jež mají zvuk hanlivý, nebo trpká

Ute se na uzd držeti, nesvorné smiovati

Vám náleží, a nech cista jsou tla vaše, pívtivá

Bu tvá, e mírná a smích stydlivý.

Jednání zralé. Pedvídati zlo budoucí,

Živiti sirotky a posilovati nedosplé,

Užívati jazyka pravdomluvného, podporovati mír,

To jsou vci, jež dobe trvají a jméno královo ctí.

A tak odejdte a vrate se do zem
Lidu eského. Nech vás chrání Všemohoucího

Milost. Zaplakali oba králové s ženou,

A tak odešli a do Prahy se navrátili.

Rudolf pak, syn krále ímského, vojsko uchystal, a jakož

byl otec ustanovil, k echám pospíšil, aby tam nevázanost zlo--

myslných lidí pokoil a svata svého, krále eského, z rukou

jejich vysvobodil. Pi jehožto píchodu

Všickni :-e veselí, hody veliké se chystají.

-) Rudolf Habsburský, král ímský, zemel dne 15..ervence 1291

<jak svrchu správné udáno;.
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H90 I i králová pravili: Nalévej, pipi

/.. |e ku pití, jez; nikdo nezstal v dome

Královském Bmuten; ale když oni hodovali,

<i.t cboravéti poal a k smrti Be chýliti.

A kily/, on nlehl,

V celém Bhromáždni radost smíšena a pláem,

l,!i lká, ona naíká, král Bmuten Krista vzývá,

Aby prodloužiti ráil a zdržeti

Živol nemocného, kvtem ctnosti ozdobený.

- Roku 1290 ii rigilii Nanebevstoupení Páné

Vévoda mladistvý zemel ;\ pochován na hrade

Pražském; hned znepokojeni pemnozí a bIzí.

Král pak Blavnostn vystrojiv poheb vzhledem ke zvláštní

lásce, kterou k oma ml, za spásu jeho rozdav hojné al-

mužen, po vseli chrámech království svého sloužení mnohých

mši opati], aby za provinní píbuzného zesnulého njak

dosti oinil ;i sa vynaloženou úslužnoat povinné laskavosti

také *>;iiu u/.itku Bpásv došel. Pi vjezdu tohoto vévody bratr

Bertold / ádu Templáského, eený / Gepzenštejna, rodem

ib, mu/ moudry i opatrný, do Cech pisel, jenž pro Btá-

: vrnosti Bvé úplné Be králi zalíbil, :i král }><> smrti vé-

vodov jemu od sebe odejiti nedal, aby, b ním asto rozmlou-

vaje, mravj pítele zesnulého poznal, a jsa pouen jeho ra-

dami, Btav království ivého \ lepši opravil Byl také v tch

dnech muž opatrný a urozený, jménem Bernard, jeni kostelu

Míšeskému i úade proboštstvl v ele stál.
4
) Ten uslj

o povsti krále Václava, kr dvoru jeho bez prodleni

bral, .-i milost pátelství ped oima královýma nacházeje

'•I" r i .".«" dne 20. kvtna; Kudolf pochoTán \ kostele

irlovi itarbé obrán statky jeho oloienj < kápi

i chráme srv. Benei z Weitmile FRB IV 547— 3;

ti j
II >t a poznámku Emlerom FRB IV L4,pezn I.).

' Bernard, brabi Kamenice, byl nejprve ve Blnibácn vévodí

h po imrtí Jindfii ehož byl kancléem, vstoupil

do ilnlefa krále Václava, jemu* zejména i záležitostech d

-k\,li i polakýeh prokazoval platné iloib> Nabyv ii> v létech gedm-
tvi Míšeského, stal -. r I2v:t biskupem » Míšni, zemel

í ta ' ženském k u Cisterciáckého \ Kamenici

založil O jeho . inností politické nejnovji
.ni \ lil
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svolením královým po mnoho let záležitosti celého království _
moude a opatrn spravoval. Potom podporován jsa skrze

krále, za biskupa Míšeského zvolen a posléze, sklíen byv stá-

ím, v Kamenici, kláštee jeptišek ádu Cisterciáckého, který n o9 , ;

sám byl založil, po své smrti pohben jest.

Mravy šlechtickými slyna, vní ctnosti

Biskup Bernard svt napluje jako nard.

Ten vedl krále, dávaje mu zákon života.

Kapitola XXXV.

Jak král Václav vojsko do Krakova poslal a jej si podmanil

a o nkterých jiných pípadech.

Patrnost vci zejm ukazuje, že kterákoli zem škodlivé 1291

zachází, jestliže po smrti knížete jiný, jenž by za nho vládl,

bez prodlení se nepovolá ; nebo bezuzdná chtivost pokolení

lidského právem i neprávem cizí vci asto si pivlastniti

hledí, není-li vážností mocných knížat od takového skutku od-

vážlivého zdržována. Vždy nejednou strachem lidským od

inu híšného bývá odvrácen, kdo písnosti soudce vného
se neobává. Kdyby tecly od poátku svta vážnosti knížat

nebylo bývalo, osobivá nerozvážnost jednotlivc dávno již bez-

pochyby ád veškerenstva byla by zvrátila; odtud jest, že

knížata bývají ustanovováni na zachování obce a na prospch

obecného míru, aby, když by jeden po druhém bez odkladu

vládu nastupoval, kterýkoli' v dobách své vlády všecky oso-

bivé lidi od nenáležitých in zdržoval a nemén každého

v právu jeho zachovávaje blaho všech peoval. Když tedy Le-

šek, kníže Krakovské, zemel bez ddic, 1

) starší toho vévod- (1289)

') Lešek erný zemel bezpochyby .'JO. záí 1289, a jeho nástupcem

v Krakov stal se Jindich IV. Vratislavský (srv. o ném kap. XXVI.);

po jeho smrti (23. ervna 1290), snad také psobením vdovy Leskový

Griffiny (která jakožto sestra zemelé matky královy Kunhuty byla tetou

Václava II.), zaato jednání s Václavem II., jehož podrobnosti (jakož

i jiné etné otázky, jako pravost závti Jindichovy a j.) nejsou dosud

zcela vyjasnny. Srv. Fiedler, Bohmens Herrschaft in Polen, AÓG. XIV. »

Griinhagen, Gesch. Schlesiens, str. 116 uásl., Goll, Cechy a Prusy 45 n.,

Graebner 12 n.
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Inomyslni &li a pemýšleti se jali. jak by zemi

rali o pána, kterj by jich ode

vpád sousedních národ, totiž Rusínv, mocn bránil, a jsa

,\m milovníkem mírn, každého v právu jeho zachovával,

dob laskavost krále Václava, která kulující pov<

okrsku zem Síila, k uším téchto

Krakovských Šlechtic podobným zpsobem prj stala.

Po zralé tedy pedchozí úvaze za pána jej vyvolili a posli

po8lj Bvorm požádali, aby k nim ráil Bestoupiti. Král •

nkterými itmi království svého jsa zdržován, osobn

k nim pijíti nemohl, ale slibuje, že \ krátce pijde, pana

•
. biskupa Pražského, s hojným množstvím vojín

. Pán 1291 tl<> Krakova vyslal,*) aby on jménem jeho v zemi

uvázal, a zazena odbojníky, na as tam meškaje, uvolnné

izky míru b povinnou bedlivostí opravil.

Tak král Pražskj Btal se pánem Krakovským;

Kriste, ui, abj tento nový kníže

Zaujal zem a brzo ukrotil války.

Kt '!ii
;

zniili sousedé, již chtli

pod své panství je podrobiti, a provádjíce denné nesmyslné

kousky, ohnm je zárove poplenili a loupežením.

réhož r<>ku pan Rudolf, král ímský, zemel, a jakož

bvrchu, v mst Spírském pochován, ož uslj

král Václav, prudce zajita! a vykonav Blavn pohební službu,

mnoho almužen za -pasu ji/ zesnulého chudým rozdal. A n<-

neprávem dojal býti musil, jenž porozuml, že útch) tak

mocného pítele skr smrti zbaven jes

Král zkon icen, z toho .litka zárove bIzí,

Tento tchána želí, tuto smrt otcova Bkliuje.

.vj, r i aoi roku v d tého Ambrože i ohnm domovním

celé msto Pražské ztráveno, jež král Václav opél vystavti

léta lhotní*) tam bydlícím slíbil, al>\ mšané,
majetku, nehynuli, ale spíše, nad< útch] hoj-

njšího Mésti bném bylo zhubeno, obnovovali nepokoje

Kronii í mi<1( em i kého nebyl biskup I

1 t kap. XXX
i doc i 'i'.

i

1,1
Brandl, ( ilossaríra ISS-
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Mnozí mšané Pražští odírají jako mee, 1291

Prodávajíce sukna Gentská nebo kupujíce

Vci nkteré, podvod takový poítají si za chválu.

Tak tedy zasloužen, ty Praho, ztrávena jsi ohnm.

Téhož roku msta Acharonu od Saracen dobyto') a v držení

jejich až podnes jest. Nebo Saraceni slyšíce o nesvornosti

kižák tam bydlících, sebravše nesíslný zástup, msto obe-

hnali, a do nho beze všeho odporu vkroivše, zárove pe-

mnoho kesanu pobili, nkteré však,, jež za živa byli zajali,

pod svou moc v otroctví ustaviné podrobili. O zloeené po-

spolu bydlících vniterné nesvornosti ! Vždy asto, když mezi

obany zlo nesvornosti nerozvážlivé povstane, píležitost je

napadnouti zuivosti nepátel se pipravuje, kteí pece na

n udeiti nikterak by se neodvážili, kdyby po odstranní

píiny nesvornosti obané ve všech záležitostech vespolek

byli- svorní.

Tak, tak znien Acharon náhle, protože poznána

Veliká nesvornost pyšných kižák

;

Kdyby se byli shodli a svorní zstali,

Byli by pemohli nepátele, aniž tolik tisíc by bylo

zahynulo

Kapitola XXXVI.

O založení kláštera, jemuž se obecn íká na Zbraslavi.

Léta vtlení Pán 1291 — jest to rok vku pana Vá- 1291

elava krále dvacátý druhý — pan Heidenrich, opat Sedlecký,

pibrav pana Theodericha, opata ve Yaldsasích, ke králi pi-

šel a na pamt
t
mu opt uvedl slib, jejž kdysi byl Bohu

uinil o založení kláštera ádu Cisterciáckého, aby nemohl

v budoucnosti od nkoho z nedbalosti býti vinn, kdyby

mlením jeho tak spasitelný úmysl králv njak ml býti od-

ložen. Nebo vc zamýšlená,- unikši z pamti lidské, nezídka

se pomíjí, jestliže snahou stálého pipoinínatele ten, kdo ji

zbožn byl slíbil, ku provedení jejímu nebývá pobízen. Král

zajisté, ponvadž z nutné poteby v mnohotvárná zamstnání

5
) To stalo se 1K. kvtna 1291.
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1291 vd pozemských se zapletl, na slib takový, jejž byl slíbil, pro

nastalý neopatrný odklad skoro zapomnl. Sám však, usl.

pipomenutí opatovo, se vzpamatoval a za odklad tak ne-

opatrný in si sám výitky ihned takto odpovdl: Pon-

vadž slih svj posud vyplniti jsm«' opominuli, netoliko záhubou

jir.it.) Bvých píinu znepokojeni jsme zakusili, ale shledáváme

též pravou zkušeností, Že spravedlivým soudem Božím mysl

naše nad obyej jest k vcem pozemským náchylná a k ne-

Um zdlouhavá. Nebot asto zápal poaté zbožuosti hasne,

když mysl lovka poutána jest více, nežli teba, zaneprázd-

nním vcmi pozemskými. Také s tím vtším nebezpeím

ochabujeme ve vykonávání svaté Blužby, ím vroucnji, povrh-

nuvše vcmi vnými, b veškerým úsilím mysli lpíme na po-

míjejících. Král tedy louže slili vyplniti, veškery záležitosti

království Bvého odložil a npfímnou myslí Hospodina poprosil,

aby mu píhodné místo ukázal. Posléze opaty svrchu eené
a bratra Konrád... píevora v Sedlci, i jiné vhodné muže pi-

brav, píhodného místa podle páni mysli Bvé hledati chtje,

na lod vstoupil a po vod, která obecn Vltavou sluje, až do

pístavu ostrova, kde leží klášter erných mnich, 1

) pomoci

plavc se dostal, aby ne tak sám jako jiní Ostrov*) bedlii

prohlédli, a zdali by pro klášter ádu Cisterciáckého dosta-

oval, po pedchozí úvaze usoudili. Nezamýšlel však chrám

díve Bohu vnovaný vyvrátiti, ale 36 svolením brati tam

bydlících, mnichy Cisterciácké tam umiste, stav jim polepšiti.

Nebo nevelký prospch odmny Boží z daru dosahuje, kdo

tu, co mn nenáležit odejme, pod záminkou pedstírané zbož-

nosti tob nelni nkomu jinému daruje. Shlédše tedy místo

k lodi se vrátili, a plavíce 8e |><> ece, zárove dostali se na

Zbraslav, kde král Otakar kdysi lovecky dvr byl zídil.
5
)

Opal pak TI derich, hned jak z lodi vyskakuje \ pístave

nohou -tanul, jako by prorockým duchem nadšen, hlasem ve*

likvin, kdežto ostatní ho poslouchali, ona sleva Žalmistova

zapl a ekl: Toi odpoinek mj na vky vekuv: zde by-

• Benediktina na roxdíl ml bílých mnicha .< i-u-raaku .

. Kláitei OstroTgkj uložen okolo r looo poblíi nyoéjiflio Si

l\\ liána

i kapii XXXVIIL
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dleti budu, 4
) nebo vyvolil jsem si jej; jako by patrn ekl, 1291

není teba, by toto místo nkomu rozumnému se nelíbilo, jež

od Boha byvši uinno, pi prvním na n pohledu neoceni-

telnou posvátnost pedstavuje. Pehlédnuvše pak položení

i výhody toho místa, k lodi se vrátili, a vstoupivše [do ní] po

ece, jež slov Mže, až do Radotína se dostali, aby to místo

podobn prohlédli, a kdyby se zdálo vhodným, stavbu kláštera

tam zaídili. Když potom do Prahy se vrátili, král opaty

o jakosti prohlédnutých míst oslovil a povoluje jim tídenní

lhtu, pátelsky je vybídl, aby jedno ze tí si vyvolili. Mezi

tím asem král z celého srdce obrátiv se k Hospodinu, po-

božnosti se oddal, a poslav ke všem chrámm obce Pražské,

votivní mše sloužiti. dal k Duchu svatému a ku poct blaho-

slavené Pann, aby jejich podporou slib [svj] vyplnil a klá-

šter, jejž byl slíbil, na míst lepším a vhodnjším ze svrchu

eených zídil.

Tak ti místa tob jsou nabídnuta, Panno Maria,

Vylej rosu dobrotivosti a užitenjší

Nám ukázati raiž, aby vystavti

Mohl král klášter, v nmž by mnich obracel se k hvzdám.

Kapitola XXXVII.

Jak opatové ke králi se vrátili a jak jedno místo ze tí pro

klášter vyvolili.

Když pak trval [ješt] as lhty, opatové svrchu eení
ku panu Bernardovi, proboštovi Míšeskému, velmi upím-
nému píteli ádu, pišli a s ním o míst založení, rozváživše

okolnosti a polohu tí míst svrchu eených, peliv uvažujíce,

všecky jednotlivé vci v úvahu bráti se jali, aby ze spolené

úady jedno vyvolili, a vyvolené s povinnou vasností ped krá-

lem konené pojmenovali. Posléze místo, jež sluje Zbraslav,

ped ostatními se jim zalíbilo, patrn že vodou, lukami a vi-

nicemi, také ostatními vcmi pro kláštery bílých mnich 1
) po-

tebnými oplývajíc, mysl pihlížejících k oblib své vyzývalo.

4
) Žalm 131. v. 14.

l

) Totiž Cisterciáku; srv. pedcházející kap. pozn. 1,
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tedy pana Bernarda, místo jmenovat spolen na

hrad Pražský pišli, kde pana krále mSi k Duchu svatému

pol >slouchajícího ve hlavním chrám zastali. Touž pak

-, k Duchu Bvatému téhož dne všem jednotlivým knžím

duchovenstva Pražského sloužiti dal, aby, když by <mi spasi-

telnou ného pinášeli, od úmyslu dobrého nikterak

neostal, a opatové o místo vhodné pispním milosti Ducha

itého aby Be shodli. Posléze když opatové > proboštem do

hlavního chrámu náhodou vstupovali, po petení evangelia

zpvák onertorium, Confirma hoc, Deus (Utvrdf to, Bože) slav-

nostním hlasem poínal zpívati, ímž je v tom, co t
»
> 1 i na

mysli pojali, tebas nevdl o jejich vstupu, prorockou tou-

hou utvrdil. Posilnni tedy jsouce v Pánu ku králi pišli, a

kdy/ slavnosl mešní byla dokonána, sami > ním s vylouením

tatních v jeho komnatu vstoupili. Stanuvše tedy a pítom-

nosti králové, / jakési uctivosti vespolek jali Be závoditi, který

/. nich by ml vystoupiti a souhlasné mínni všech o m
založeni jemu prohlásiti. Uslyšev to, panu proboštovi Míí

skému, píznivci ádu, král milostiv pokynul a - dobrotivou

in mu naídil, aby on sám úmysl všech vyložil. Ten

pak pijav rozkaz, pokrývku s hlavy bez prodleni sal, aped
opatem se pokoiv, se sklonénOU hlavou v povinnou uctil

požádal, aby mu požehnal. Opal pak pokorné žádajícíma

hned vyhovl, a pozvednuv vzhru oi, s veškerou vlídi

proboštovi majícímu mluviti požehnal a ekl: Hospodin budiž

srdci b v listech tvých, abys hodn il slovo Krist

Sl< ivo zajisté zvstovati chtl, jeni místo založení,

které Bohu Be mlo vnovati, vi králi jmenovati se chystal.

I tedy: Když toho. co pi klášteích ádu Cisterciáckého

nevyhnuteln se vyhledává, horliv si všímáme, místu, jež

• Bluje, vzhledem k úrodnosti jeho ped ostatními

dnost dávajíce, dobrotivost král. . jménu Pán je

jmenuji ho zajisté místa opatové si žádají a za

k I Milosti í dvrou prosby vylévají. Král

tedy, a< práv to místo za píinou zve, jež tam hojn<

bil tli kraje království Bvého, jak Be /dalo, ml
blibé, páni žádajicích !>••/ odkladu pivolil, a pijav tu po-

krývku, )i/ na hlavé nosil, to místo opatm s veselou tvái

oddal a ekl: Dvi svj na Zbraslavi, kterj až posud vždy,
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ped ostatními statky svými pednost mu dávajíce, pro zvláštní 1291

zábavu jsme si vyvolili, od nynjška, chtjíce tam založiti

klášter Bohu a blahoslavené Pann, právem vným vám od-

dáváme a darujeme. A ne bez zvláštní rady Ducha svatého

král to místo od dtství poal milovati, na nmž pohben jsa

potom, vyvolil si z mrtvých vstání soudného dne, pipojen jsa

k ostatním vrným oekávati. Vždy asto nkdo skrytou mocí

božského nadšení pobídnut jsa, pone usilovati o vc, jíž pece
ped tím nepoznal, že prospje potebám jeho. Opatové pak

sklonivše kolena, k nohám královým koíce se uctiv se vrhli,

a pijímajíce s veselím vnované místo, diky vzdávali a

ekli

:

Král s myslí vrnou rád králi nebeskému místo

Na Zbraslavi oddal; proto budiž tob, Kriste, chvála.

Místa, která si oblíbils, pro klášter jsi udlil,

Králi zbožný, králi mladistvý, za to žij bez strastí

Svta pítomného, aniž se obávej píštího

Života tísn, o níž víme, že se jí dostane

Tm, kteí neví a ustupují od chvály toho,

Jenž nás stvoil a vlastní krví smyl

Zloin lidu, na kíži vise a umíraje.

Budiž milý tob dar králv, Panno blahoslavená,

Posiluj ho, nech otevena mu jest brána nebeská

Tvým vedením, tvou záštitou a na rozkaz tvj,

Toho si poznamenej, vysvobozujíc [jej] od zlé smrti.

A tak odešli opatové a zapli

Chvály Pánu nebes, protože dary statk

Pemnohé s vesnicemi mnohými král jim udlil.

Kapitola XXX VIII.

Jak Bh to místo Zbraslav mužm ádovým od starodávna

•uril.

Vc, která jednou Bohu vnována býti zasloužila, dále —
obraceti ku potebám lidským ustanovení posvátného práva

nedovoluje. Zajisté to místo, jež slov Zbraslav, tebas b-
hem as nejednou v užívání osob svtských vešlo, pece
podivné ízení Boží, jež chtlo tam stále uctíváno býti, uvádjíc
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j.- nazpt \ roce mu/u ádových, posléze je pro Bvé zákony

fin založením urilo. ByK \ krajinách eských kníže,

jenž pro pohodlí pobyto tam Btavby jakési zizovati &

ale jak -<• vykládá, njakými dvody ízení Božího byv va-

rován, -»'l zaatého ustal a t<> místo - jeho píslusenstvíni

ni erných mnich, jenž Kladruby >•• jmenuje, /a spásu

oddal a daroval.
1 Opat pak Kladrubský, uvažuje pí-

jemnost toho mi>ta. mnichy své tam posílati neváhal, ale

opraviv nkteré bndovy, nejednou i osobn tam bydlo. t<. místo

pro bohoslužbu zcela zaujal.

Toto místo dvs nebo ti Kladrubští vzdlávali,

Které kníže dal tm moichm, aby tu Btále péli žalmy.

Potom panu Janovi, biskupu Pražskému, právo t<» m
velmi >o zalíbilo, a a pivolením mnich je bí osvojiv, jiné

Btatkj biskupství Bvého za to místo klášteru Kladrubs

uril, aby, když by o soukromý prospch nenáležité usiloval,

touhou po cizi vci lmo\ písného Boudce proti Bobe nepopudil.

Tak vymnno toto místo, tak pivlastnn

stolu biskupovu majetek Kladrubský.

Potom král Otakar dle obyeje za úmyslem lovu v od-

lesy krajiny kdysi Kamenické zamíil, a protože toto

místo nad ostatní Be mu hodilo, asto v prvodu biskupov,

jehož dvrné miloval, tam astji nocoval, a ponvadž Be

zdálo, /•• astým jeho penocováním statky biskupovy na tom

míst trpí, jiné Btatkj království Bvého b pivolením bisku-

povým kostelu Pražskému udlil3) a tak Be i to místo a jeho

píslušenství uvázav, loveckj dvr s vžemi a zedmi pepevnými

na nm vystavti poruil Tak to místo v ruce km/a:

u Bpadlo a bhem as v polích, vinicích, luí-

' /•; klášteru Kladrubskému

i en Reg. I. < BOJ . \ nii Zbra

nepocházela / roku, <1" kten

loi ice 12 stol. sdleni Dra I i iedricha),

B etke.m kláštera Kladrubského,

biskupskými >\\ nkdj i>" tomt

kupm i neb) la dána hned

Reg. II. é i'
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nach i pastvinách prospívalo a se rozmnožovalo. Nebo král

budovy tam stavl, léna zizoval, a poslav pro révy do Ra-

kous, na vrších vkol ležících štípil a vzdlával vinice. Posléze

po smrti krále Otakara syn jeho Václav na jeho míst kraloval

a místo svrchu eené se svými pány za lovem astji navšt-

voval, jenž potom, jakož povdno jest, božskou jat jsa milostí,

místa se vzdal a k založení tam kláštera ádu Cisterciáckého

opatm žádajícím je dobrovolné piekl. Ale nikterak tichým

mlením toho pominouti nemžeme, co dle zprávy letopisu,

který jedná o založení kláštera Kladrubského, zapsáno jsme

seznali. Onen vévoda totiž, jenž klášter Kladrubský založil,
4

)

prvotn na tom míst, kde nyní stojí Zbraslav, tento dm
ádu svatého Benedikta vystavti zamýšlel, ale hlas s nebe

pišlý jakémusi tehdejšímu poustevníkovi, jehož povst byla

proslavena, se ozval a pravil takto : Povsta, vece, a jdi ke kní-

žeti zem a mluv k nmu tato slova a rci takto : Pijímá Bh
slib tvého úmyslu, ale neschvaluje toliko místa založení. Nebo
to místo, které slov Zbraslav, tob, kníže, abys na nm
štípil klášter pro mnichy ádu erných svatého Benedikta,

nikterak se od Hospodina k tomu úelu nepipouští, nýbrž to

místo jiným mnichm jiného ádu a jména, jež by si Bh
zvlášt vyvolil, pro budoucnost se zachovává. Kdož tedy po-

chybuje, že od Hospodina to uinno, a jest to tak podivuhodné

v oích našich, že díve než ád Cisterciácký vzal poátek,

Hospodin vyvolil a pro ád Cisterciácký naped uril toto

místo.

Tak posléze k tob, Kriste, vrátilo se to miste

Jež v moci mli a uchvátili svtští [lidé].

Shlédni, Kriste, a ui, aby toto místo

Od této doby majetkem bylo zbožných mnich,

I ty hled zabrániti, dobrotivá Panno Maria,

Aby to místo nepišlo na jiné, neb od tebe neodstoupilo.

*) Byl to asi Vladislav I. (1110-11-25) nebo Svatopluk (1108—9).

Kronika Zbraslavská.
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Kapitola XXX IX.

.lak král Václav na doléháni nkterých od poatého zámra
na as ustal.

Když kial d eené ádu Cisterciáckému l>yl

I. nkteí [mužové] v osidla zloby zapleteni k nmn
užívajíce záštity Istného jazyka, od zámra dobrého

jej odvrátiti Be Bnažili; nebo pravili: <» králi", to míst

tvému ni- bez píiny Be zalíbilo, protože pokaždé, když "i

lomozu prací vladaských odpoinouti si chtl, pibrav nkolik

dvrných pátel, tam Be pesídliv, požíval tam ne tak lovu,

jako útchy oddechu. Proež budeš-li práv toho místa po?

:i. škodu na královských zábavách patrn nemalou

: vždy zajisté mnichy, jichž sbory bývají v zapadlých

. na nkterém jiném míst království Bvého umístiti

budeš moci a eené místo pro zábavu bvou a svých |]

zachováš. O zavržené od Boha ošemetnosti niemných liilí!

kteí pro odpor vlastni niemnosti sami dobré initi nemo-

houce, neostýchají Be odvraceti též ty, kteí dobe initi chtjí,

pokud jen mohou. Domnívají se také, že žádostem jejich dosti

uinno jest, když pokroku poatého dobra úsilím I-'

jazyka bráni a pekážejí. Ó podivuhodné nesmírnosti utekj

lejednou trpliv Bnásíš, kteí tak zhoubn odpo-

rují tvé vuii. AI-- ponvadž mysl jinošská, bIovj cizími

iena, od poinku nejednou náhle ustupuje, král od-

í jsa radami nešlechetníkv, šalbám jejich nerozvážn
pivolil, a nabyv píležitostí odchodem na Moravu, slil., který

byl uinil, vyplniti odložil. Vykonav tam posli

do Prahy se navrátil, a Bkrze opaty byv upomenut, pro

ryto odklad Bám Bebe /a pokáráni hodná pokorn vy-

znal. Na unit,, ted) chtje slibu dostáti, do msta, které Kolín

jednu míli vzdáleného od Sedlce, odebrati se pospíšil,

složeni zamýšlel jednati - panem Tobiášem, bi-

Bkupera Pražským. Kteréhosi pak dne, když pro nkolik na-

Bkytojicích s'' prací v mst král k (. vci pozornoal obrátiti

il. - biakapem <> slibu Bvém promlouvati chtje, de pole

požádal, aby ,a mm vyšel biskup
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v mst byl zstal. Biskup tedy vsednuv na kon, v prvodu
družiny za králem do polí se rychle chtl bráti, a když n-
kteí z jeho [lidu] ku brán mstské se dostali, most ped
ním se sítil a ne tak biskupovi, jako všem jiným z msta
vyjíti chtj ícím v pechodu zabránil. Uslyšev pak o zboení

mostu král, prudce se ulekl, a piítaje práv to zniení sám
u sebe dáblu, jenž vždycky na odpor se staví zbožným skut-

km, naídil, aby biskup bez odkladu jinou branou, k nmu
pišel. Potom vyslechnuv biskupa, král do msta se vrátil, a

netrp odkladu o sbor mnich požádat nazítí vejíti do Sedlce

pospíšil.

Pišel asn král do Sedlce žádat

Hned pro sebe sbor zbožných mnich.

Kapitola XL.

Jak zbožný král Václav v kapitulu vešel, a jak opat Heiden-

rich jmenoval osoby, jež by mly býti vyslány.

Druhého tedy dne král v kapitulu Sedleckou vstoupil

a u pítomnosti opatv i mnich, kteí byli pítomni, s po-

vinnou uctivostí poprosil, aby mu dán byl sbor. A protože

ten práv král od dtství svého pi jakémkoliv jednání njaké

preláty po boku svém míti se snažil, prozetelnost božská

v tom zbožnosti jeho chtéjíc vyhovti, tyi opaty, totiž Vald-

saského, Sedleckého, ŽcTárského a Kamenického 1
) tehdy tam

podivuhodným ízením svolala, aby oni pítomni byli pi tak

veliké slavnosti, a pomocí jejich rady [aby] slušné královým

zadostuiniti se mohlo žádostem. Opat Sedlecký tedy pání

královu, jakož se slušelo, bez váhání pivolil a ne bez náram-

ného v srdci zármutku, slzy prolévaje, poadem jmenoval bratí,

kteí by mli býti vysláni. Nebo kdož tak kamenného srdce

jsa, pi vysílání syn svých, slz by se zdržeti mohl, zvlášt

kde otec pi synech píiny k urážce v žádné nikdy dob
nenalezl? Zajisté v nepítomnosti kterékoli vci tím mocnj-

\ Klášter Kamenický založen byl, jak povdno (kap. XXX l\

pozn. 4.) od Bernarda, biskupa Míšeského; opatem ve Žcláe byl ten-

krát bezpochyby Arnold (srv. FRB. II. 544 n.).

6*



Kronik* '<
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^ L

tnera bolesti jsme tísnni, ím plamennjším žárem lásky

\ její pítomnosti, jak se nám zdálo, k ní jsme byli jímáni.

l'u spisuji se zbožných mnich jména,

kteí pí této kapitul.- jmenováni l>yli. aby vyšli a pro

památka podivuhodného chování Bvého pro píklad potomkm

knize zapsáni býti jmenovité zasloužili, abychom, když

jejich jména poadem teme, vynikající vlastnosti chováni jejich

•

. ped zrakem Bvé mysli mívali

:

Theoderích Bl
I
pítel zbožnosti,

Hned pidružen jemu s úctyhodnými šedinami

Jan, následuje Jindich, jenž vyniká

Kvtem ctností, an hned ho provází pevoi

Konrád, *) Kristv sluha, hned pojí se k nmu
Dtmar první; poj, Alberte, protože víme,

Že jsi lovk cudný, a s tebou at vstane druhj

Theoderích, nech vystoupí též Otto stydin

A pijde Gotfried, a devátý v ad lnuli/

Druhj Dtmar, Blavný vzorem ctnosti.

Mu/ dobrý a vérnjj Godefrid bud tu po nm,
Muži vem nuly. Bertolde, pijdiž, vyvolán byv,

Aiiy poeí byl plný, budiž tu jako dvanáctý.

\ zdá mi se, že nesmím nerozvážné pominouti, že jakýsi

mnich jménem Konrád z kláštera Valdsaského práv pl

kapitul.- - opatem svým byl pítomen, který / úad} pí-

tomných ol tiiíiui povstav, rovnž ke družin mnich,

ktni mli bytí vysláni, pidružen byl. Potom "pat, k.l>/ jed-

notlivé mnichy jménem zavolati ml, perušován jsa bolestným

?zlykotem, výpovéd plativého hlasu v mnohonásobném plái

pr< >n»'"<l .

ital n:i Zbi

• • !I Lii \\ 111

Sedle* k\. -t.il Be prynin
1

> urin Mi. kniha

II . kap \\l

:

i \. •
1 1 1

.-

* < 1 - • v t dmbfn

I

;1 drahého
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Ustavení prvního konventu Zbraslavského. Volba opata. 85

Všickni mniši zárove jsou dojati a slzí.

Pojmenovaní jednotliví mniši stží zajisté uposlechli slov 1292

pedstaveného, a ponvadž rozkazu prelátv odporovati ne-

mohou, slibu poslušenství chtjíce vyhovti, plá prolévali.

Naíkají vstávající, pláí v kláštee zstávající.

Nebo obojí, v pamt si uvádjíce útchu dlouhotrvajícího

spolužití, slz se zdržeti nemohli, a když vespolek v plái

trvali, mysli všech pi tom stojících k slzám soustrasti práv
svým nákem povzbudili a pobídli.

Byl mezi ostatními jakýsi mnich pokroilého vku, jménem
Jan, muž ve mravech opravdu zralý a podivuhodné zbožnosti,

který když jménem byv zavolán poslechnouti ml, uvažuje

v mysli léta stáí svého, povstav onen prorocký výrok, ani

ho všickni slyšeli, zapl a ekl: To odpoinek mj na vky
vk v, zde bydleti budu, protože jsem [si] jej vyvolil. Když

král jej spatil, au povstává, obrátiv se k opatovi pravil:

Co pak bude tento mnich dlati v mém kláštee, jenž stáím

jsa seslaben brzo zeme a již sám o sob klesá? Jemuž opat

odpovdl: Do nových klášter vysílají se vhodn takoví

muži, na jichž vysplost ostatní hledíce, k dobrým inm
vždy skrze jejich mravy jsou vybízeni ; vždy dobrými píklady

starších vrcholu ctností nejednou dostupují mysli mladších,

my pak, když bedliv si prohlížíme kterékoli dobré iny
starších, k výšinám ctností smujíce, z jich napodobení zejm
prospchu nabýváme. Podivuhodná vc ! práv ten mnich, sla-

bostí tam byv zachvácen, dle tušení králova v osmi dnech

zemel a odpoinku, jehož si byl pál, patrn dosáhnuv, na

hbitov Sedleckém, pipojen jsa k ostatním vrným pochován. 5
)

Potom bratí, kteí vyjmenováni byli, na rozkaz opatv z ka-

pituly vyšli, a vzývavše milost Ducha svatého, bratra Konráda,

pevora domu, muže vhodného, svorn za opata vyvolili,

a vrátivše se do kapituly, s .povinnou uctivostí požádali, aby

zvolenec jejich byl potvrzen ve jménu Pán. Když tedy volba

byla potvrzena, všichni zárove z kapituly vyšli, a vstoupivše

j Mnich Jan zemel ješt v Sedlci; s tím se srovnává, co vypra-

vuje kronika v knize II. kap. XVIII , že první na Zbraslavi zemelý byl

pevor Theoderich.



Kronika / > ku I. kap. XI. -XI. II.

akož je zvykem, Té Boha chválíme slavnostním

zpsobem zapli To když slušn bylo dokonáno, stejn do

kapituly Be vrátili, a opatovi Bvému, jejž vyvolili, dvanácte

mnichv poslušnost dle obyeje ádu Blíbflo.

Tak všem milá slavnostn jesl oslavena

Volba toho opata, aniž myslím, že darmo

oovému štípení /a prvního otce \ cel.) postaven, jenž, vynikaje

Životem i mravy nad ostatní, ve \ šech Bvých ineli doporueni

hodným shledán.

Potom král Bvola\ všechny, totiž opaty a mnichy, •!<•

kláštera Be navrátil a dchod ty Bet hiven s dvaceti tymi
poplužími ;i dostateným potem háj k»- klášteru, jejž zalo-

žiti ustanovil. Bohu a blahoslavené Pann ped bvou šlechtou

/ královské štdrosti uštdil, a uštdené listiuami králov-

skými, jak níže bude patrno, užft povinni bedlivosti potvrdil.*)

Kapitola XLl.

.lak biskup Tobiáš místo založení si osoboval, a jak král jiné

ddiny mu za to místo uril.

Když tedj novj Bbor ješt v dom Sedleckém zstával,

opatové na místo založení šli a místa, na nichž potud |li<lé|

byli pebývali, v píbytek pro muže radov< obrátiti

chtli, abj odstranfce |li<li| - místo vbec
ii. a mniši, kteí \ krátce mli pijíti, ta místa upravená

Bvému pohodlí nalezli. A lilo. piaji i>oslo\. pana Tobiáše,

biskupa Pražského, a dokazujíce, ze práv to místo, které

Zbraslav, od Btarodávna náleželo ke kostelu Prai

skému, žádali. ai.\ Be opatové \ to místo neuvazovali, le bj

díve náhrad) tálo hlavnímu chrámu. Opatové tedy bej

prodleni ke králi pišli .1 doléháni pana biskupa mu vyloživše

opal Otto, patrné opominul li>tin\ reptati

.. proti úmyslu jeho listiny \ kroniku nepojaty; najdou ie

-
1 :. 1004, • - - idai i listina

atofina 10. srpna i-.".*-.', a mi té doby k

•
! i. l;.

i dne -ji kréta

[1 . i.oha, iti - n 15).



Opat Konrád. Náhradu biskupství Pražskému. Umístní konventu. 87

poadem, s povinnou bedlivostí ho nabádali, aby náhradu dal 1292

kostelu Pražskému. Jimž on odpovdl: A to místo na nás

postoupením otcovským pešlo, pece my založení své v tom

obrániti chtjíce, jiné ddiny království svého kostelu Praž-

skému uríme, aby mezi kostelem Pražským a naším založením

pro budoucnost nepovstal spor, a s jedné i druhé strany od-

stranna byla píležitost k jakékoli rozepii. Povolav tedy bi-

skupa, král jiné statky dle odhadnutí šlechtic svých jemu

odevzdal, s nimiž dobrovoln se spokoj uje biskup s pivolením

sboru Pražského veškerého práva, jež, jak prý se zdálo, na

tom místé jemu a jeho kostelu Pražskému i jeho píslušníkm

náleželo, se vzdav, panu králi to místo svobodu vzdal a brzy

ne tak vzdání, jako dostatenou toho druhu náhradu listinami

a svdky vhodnými potvrdil. 1

)

Kapitola XLIL

Jak král sbor nastolil á místo ádu potvrdil a jak to založení

nazval Aula Reuia.

Když tedy vše poadem bylo dokonáno, opatové svrchu

eení k místu se vrátili a pomocí emeslník jakýmkoli zp-
sobem pro pohodlí mnich pijíti majících obydlí tam upravili.

A bez prodlení do kláštera Sedleckého posláno, a sbor, který

tam byl zstal, s povinnou hotovostí k výhodám nového ští-

pení pozván. Všichni tedy mniši toho kláštera se sešli ve-

spolek, a když pedzpvující zaal : Vy, kteí pejíti máte,

spolubratry své odejíti mající se zpvem a zárove nákem
až ku brán klášterní, louíce se vespolek, dovedli.

Ti slzy prolévají, ale i oni v prsa se bijí,

Ti pláí, ti lkají, oni za bratry se modlí,

Aby žili vesele, svorn a pokoju.

Pan král pak svolav biskupa i preláty veškerého krá-

lovství eského, ve slavném prvodu sboru picházejícímu

vyšel vstíc, a postaviv slušn každého mnicha mezi dva pre-

') Listina o této náhrad ze dne II. srpna 1298 otištna Reg. Ií.

. 1092.



llarcká, kn I. kap. XI. II.— \L1II.

laty, opata pak mezi Bebe a biskupa, Bbor sám > náramným

ujím r radosti za zpvu knžstva nastolil. Samo pak

místo, které potud Zbraslavi se nazývalo, pro stalou památku

jména Bvého Dvorem Královským (Aula Regia), zmniv mu

jméno nazval. Potom slavnost mešní radostné poata, a opat

Zbraslavi nými dvma opaty, totiž ze Zdaru a

Koruny, téhož dne nastoleni od pana Tobiáše, i li-kuj »:t Praž-

i Bkébo, vysvcen. Stalo se to léta Pán L292 — je to dvacátý

. druhý ink vku pana Václava — v tu nedli, kdy se v chrám
zpívá Misericordia Domini (Milosrdenství Hospodinovo), která

tehdy pipadala na den 20. dubna. Potom král o zabezpeeni

založení svého postarati se hledl a vie, co byl s tím Bvým

založením provedl, listinami b svdky potvrdil, aby proti tomu

v budoucnosti nikdo nieho se pokoušeti neodvažoval, a když

by daleko byl odstrann odpor jakýkoli, založeni jeho p

asj v míru a pokoji trvalo.

Kap, tub, XL

1

II.

.lak král s vojskem do Krakova táhl a jak na té výprav

rvtíským moem opásán byl. 1

)

Lstnj protivník Štstí lidského dobrým skutkm našim

vždj nkladn proto odporuje, ježto není mu neznámo, že budeme

ho následovati i místo blaženosti, jež byl zpupn ztratil, a tím

více Bnáime udatný jeho odpor proti svým skutkm, ím
rychleji kroky Bvými pílíme k tomu Bidlu ctností, / nhož
vypadl. Neboí když spatil, /«• duch krále Václava jest obr

ku povzneseni Blužby Boží, rozliné dvod] Istných úkladu

vymýšlel, jimiž by krále od jeho podniku
1

mohl odvrátiti a

prospchu nového založení mohl zabrániti; a protože Btavba

na pevné skále založená nesnadno bývá Bvržena, ježto uvnit

mysl královu od úmyslu nemohl odvrátiti, proto vn snažil

proti nmu pobídnouti zpupnost nkterých zlovolných |lidi|.

abj mu takto bránil \ dobrém, a zamstnávaje li" v< mi

válenými, nedovolil mu pokraovati v tom, co Bpásj duál se

•ji ii.

u \ kap \\\\ porn. i.. Graehner



Ustavení konventu. Výprava králova do Krakova. 89

týká. A hle, píchozí poslové ku králi vešli, kteí ústn 1292

i listem vykládali, že vévodství Krakovské, v nž se nedávno

byl uvázal, úklady ne tak okolních knížat, jako domorodých

šlechtic bez ustání jest plenno. Král tedy netrp odkladu

k panu Ottovi, markrabí Braniborskému, píjmím Dlouhému,

milovanému píbuznému svému, 2
) listy poslal a naléhav, aby

mu na pomoc pišel, ho poprosil, i vyžádal, aby ne jenom po-

mocí, ale i radou jeho jsa povzbuzen útoky zlomyslných [lidí]

dovedl zkrotiti a stav hynoucího vévodství po pedchozím míru

v lepší dovedl opraviti. Markrabí pak množství ozbrojenc

bez odkladu sebral a králi na pomoc pijíti osobn pospíšil.

Král pak maje táhnouti s vojskem ke Krakovu, díve založení

své navštíviti se rozhodl, aby od bratí jeho tam požehnání

na cestu svou obdržel a srdce mnich pro odchod jehc. zarmou-

cené útchou dobrotivé návštvy ponkud potšil.

Když tam pišel a tam pijat byl

S radostí, povolav bratí, chcete-li snad zvdti,

Jaké slovy klidnými jim dal pravidlo života,

[Svým] milým, všimnte si tchto verš

:

Kristu služte, bratí, a žijte ádn,
Nebo nieho se nebude nedostávati tomu, kdo nejprve

hledá radostí

Království nebeského, ani živobytí ani odvu
Nebude míti nedostatek. Cudn zárove žijte, hojn

Všecko vám opatím a vždy milovati budu

Váš sbor; kdybych mohl žíti sto

Let, nechci vás opustiti, ale odstraniti vaše

Zamýšlím všecky tísn, i pítomné i budoucí.

Mo dlete se ke Kristu, aby mne ráil na toto

Místo nazpt uvésti po pemožení nepátel
,
jako réva

Oplývati bude toto místo a plody ponese,

Povzueseného-li vítznou palmou zpt uvede mne vznešená

Panna Maria konen dom zdravého.

Po dokonání tchto eí král, na zemi se skloniv, žádal,

aby mu bylo požehnáno, a tvá maje zrosenu slzami, rozlouiv

-) Byl to Otta, nkdejší poruník Václavv, a správce v echách
chotí jeho byla Božena, sestra Pemysla Otakara II.



Ica Zbraslavská, ku. I., kap. XLIII — XI. IV.

atry, - náramným zástupem váleníku táhnouti <1" Kra-

koi Sil.

lovaJa za -l/nu. když král odcházel,

\ když mniši vidli krále plakati, zadržeti

.
• • 1 1 1 í nák, žádnj oemohl býti \<

Platí b preláty bratí, a mnohonásobným

Pláem lkají pítomní, Boustrast majíce - rozechvnými.

Roku tedy L292 nazítí svatého Vavince král / Prahy

vytáhl*) a pokrauje v denních pochodech, <!» zem \< •

Opolského pišed, od pana Otty, markrabí Braniborského, jenž

- nim tam byl pišel, rytíským <>pa^an jem.

Dary udílí král, ;i pole Be vykupuje

( ><l nového rytíe,

Kopími se mává, hostin) velké se chystají,

Pohár) Be nalévají, a vci Bmutné odkládají

/a zád

Když král b celou družinou veselí Be beze Btrachu,

Všickni Be tSÍ, jímž stkvélé dar) Be dávají.

O této tak«' slavnosti královských bod vévodové Opolský,

Ratiboský, Bytomskj a Tšínský, tyi vlastní bratí, 4
) ke králi

pišli, kteí vévodství svá od nho v léno pijavše, rozkaz

jeho \ budoucnosti dobrovoln poslušní býti slíbili. Potom

ki.d dále táhna, pišel <1<> Krakova, kdež od veškeré šlecht)

toho vévodství - náramnou radostí pijat byl. Když pak pod-

mínk) mnu bedlivji tam byl) projednány, dále táhnouti se

rozhodl, a hned uchystav vozy a jezdce, <l" Sieradze pišel,

kde rozbil Btany, na den Bvatého Václava muedlníka mocí

toho msta dobyl a rušitele mini. tuti/ vévodu Lokietka b bratrem

jeho, zákonm podruí svého podrobil.
5
) Upravil ted) -tav tch

i 'i
i pna neni zcela pi esn< \ .-ulav bj I

•lek OpoUký, Premytlai Ratiboský; Kazimír II Byfomaký,

iv III. Ti
; Htomnost Pen ilava rank ii>ti

rji listin) pítomnost Mikuláše
-

[robeni Vladislava Lokietka, dané u si.!;i.izr dne
1 11 i*, r. R<



Podrobení Lokietka. Klenoty Zbraslavi vnované. '.'1

zemí v lepší, král dom se vrátil, a dosáhnuv šastné palmy 1-292

vítzství, Hospodina ve všech skutcích jeho velebil.

Kapitola KLI V.

O klenotech, jež král Václav založení svému odevzdal, á jak

založení samo ádu Cisterciáckému vtleno bylo.

Díve než král Václav do vévodství Krakovského táhl,

dbaje prospch založení svého, tomuto svému založení ode-

vzdal zlatý kíž drahými perlami ozdobený, jejž nedávno ped
tím za tisíc tyi sta hiven stíbra byl získal,

1
) mnohé mon-

strance ze zlata i stíbra zhotovené s ostatky svatých a ne-

mén velmi skvostnou výzdobu chrámovou mnohonásobnou

s mnohými kalichy stíbrnými, také dv st hiven stíbra

na zakoupení knih. a jeho opaty, totiž Valdsaského, Sedleckého

a Zbraslavského, do generálního shromáždní ádu jejich vy-

pravil, aby oni cit jeho zbožnosti otcm ádu vyložíce, v jejich

modlitby horliv ho poruili a o vtlení založení jeho dle

zvyku ádového tam s pokornou uctivostí se piinili. Opatové

tedy svrchu eení ku generální kapitule pišedše, pedním

opatm kon vystrojené a íše stíbrné, které jim král

Václav za dar. uril, hned podali a cit dobrotivosti královské

otcm ádu po jednotlivostech vyloživše, naléhavé požádali,

aby nové jeho založení k ádu pivtleno bylo Otcové pak

ádoví, zbožným citem uvažujíce, jakož slušelo, znamenitost

zbožnosti královy, potšeni nemálo jsouce ne tak vzhledem

k odeslaným darm, jako spíše k tak znamenitému založení,

zbožným žádostem opat bez odkladu vyhovli a udlivše

králi Václavovi bratrství ádu, doporuili jej modlitbám osob

veškerého ádu a pidruživše jej také mezi ostatní zakladatele

a ochránce ádu, za spásu jeho ke Tvrci všech spolen
prosby vylévali

kouce : Kriste, ui, aby zbožný ten král žil

Vesele a bez pohrom, aby povznesen byl jako Kroesus

Bohatstvím. Ui, aby strávil náležit života

l

) O osudu tchto klenotu v kap. CVU.



92 Kronika i
• kn. !.. kap. \1.IV XLV.

béh, \/t»'k krutého nepítele a ho

Nikdy pobouiti nemže, ale povýšiti

Jeho raiž, jeni nmých vyhl<

I Tub.- nech jsou milé dary jeho, Panno blahoslavená,

( Ichranuj, bran ho a vše mu odpla

Ped tvái Kristovou, jejž pannou zstávajíc jsi porodila.

Po skoneni generální kapituly svrchu eení opatové '1"

išédše za peníze, které jim král byl dal, mnoho

svazku knih nakoupili, a vrátivše >•• do < ech, nalezli Bamého

krále, an b vítzoslávou / Krakova se vrátil*)

Z jichž píchodu potšil se král Ueský.

Kapitola A7. V.

.lak král Václav s vévodou Rakouským Bváiti se poal, a jak

králová Jitka je smíiti >• pokusila.

V té dob, ve které Rudolf, král Hlinsky. Václavovi,

(i«9i) ddici králov8tvi eského, -iitku. svou dcera, ádn ca cho

odevzdal, sám vévodstvi Rakouské od hranic Moravských ai

l».i meze Dunajské jemu pode jménem véna uril. Albrecht

ik, syn tohoto Rudolfa, jejž otec v Rakousícfa na cac

poruníka a hejtmana byl ustanovil, v dobách dtství Václa-

vova práv tu ást Rakous jemu za vno Drcenou k svému

užíváni ujav. mocné "ližel a ji králi Václavovi již dosplejšímu

ávzdati zhola odepel, a byl ást I nho vybízel

/ ehož patrná píležitost ke Bporu mezi nimi vznikla, a kd<

vzhledem ku provedenému píbuzenstvu vespolek podpo-

váti mli, jeden drahému vším úsilím neprospchu škod]

strojil Králová .Mtka tedy, ježto byla žena obezetná a velmi

atrná, urážk] BVáícícb se knižat zameziti chtjíc, nastenstvl

listopada 1592 byl \ > l»i \ Král

kostem prosince téhoi roka byl jii i Praze a na Zbraslavi ta

i ;•

Xl\ r.i,k.i véna listina prispéla ke vmikn iporn,

dal li-
i e Redlich, • H

pékné ul n hlubší cíle politické, rvlásté o únoru-

nabyti (aspo nékl ii nékdj i h



Schze Václavova s Albrechtem Rakouským u Znojma. 9:>

své horliv v tu vložila a jako chot svého výrokem živého 1291

slova, tak bratra svého listy a poselstvími ke svornosti s nej-

vtší bedlivostí vyzývala. Nebo jejím prostednictvím den

k úmluv s vlí stran uren, kterého by oba za Znojmo*) na

hranicích zemských pišli a jen po dvaceti osobách a ne více

na místo urení s sebou pivedli, aby podezení úklad ne-

patrný poet osob s obou stran odstranil a bez hlomozu hlu-

ícího lidu jeden druhému, co choval v srdci, plnji a bez-

penji odhalil. Do pole tedy. jakož slíbeno bylo, král Václav

s nkolika málo muži vyšel a píchodu svata svého tam klidn

ze vrozené sob mírnosti oekával. Vévoda však, a do pole

s málo muži pijíti ml, slibu jsa nepamtiiv, nesíslný poet

ozbrojenc vyved, krále nieho takového netušícího zastrašil

a jej zpupnými slovy piml a pinutil, aby ke všem páním

jeho svolil. Když tedy dokonána byla rozmluva, král Václav

dom se vrátiv, lest takovou v mysli uvažuje, z hanby sob
zpsobené velmi se mrzel a od té hodiny prospchu svata

svého snahou, jakou mohl, bránil. Tak vbec Albrecht si za-

sloužil, aby mu v budoucnosti od Václava bylo pekáženo,

když jej, k nmuž pod tváností míru pijíti ml, s množstvím

vojska zvrhlým úmyslem tak nepátelsky obklíil.

Smlouvy míru tajn porušil, chlapecky jednal

Kníže Rakouský, tak že král inm jeho nadále

Horliv pekážel, což hle, tak zejmo jest ihned;

Vévoda byl by nastoupil po otci, kdyby nebyl ml
Urážky, tážeš-li se, í, toho knížete,

Jehož kdyby byl si zachoval, nikdy tolik zlého by nebyl

trpl,

Jemuž kdyby byl sloužil, nikoho vbec by se nebyl bál.

-) Schze ve Znojm, o které jen zde výslovná zmínka se iní.

konána asi v dubnu 1291 femuž nasvduje také itinerá Yáclavm

i Albrechtv, srv. Redlich na u. ni. 168). Líení kroniky Zbraslavsko mm
ovšem ve všech detailech vrohodné, kroniká spíše hledal motivy, .jimi/

by vysvtlil chování Václavovo pi volb Adolfa Nassavského. Ale možnost

vrolomnosti u Albrechta vždy nutno pipouštti, srv. Bachmann 684,

Novotný. Prof. Bachmann a eské djiny 81.



Kroni avská, ku 1 . kap. XI. VI.

Kapitola XLV1.

.lak Adolí > za knih- ímského /v. .len byl, a .jak

lav. král < • vodoví Rakouskému pi té volb pe-

kážel.

nnrti Rudolfa, krále ímského, syn jeho pan Albrecht,

Rakouský, po nm nastoupiti bí pál a o uprázdnné

Uovství u knížat Nmeckých aejen listy, ale i dary s nej-

si usiloval Volenci tedy íšští, svolujfce b jeho

aeu8tálému naléhání, jednotliví na Dno hlasy Bvé obrátili,
8
) a

aby o Blibech nepochyboval, Bami se listinami a listy zavá

zadali. Posléze » urený k volb cas létaPáné 1292 rmé-

; kvtna všickni volenci Be všemi knížaty Nmeckými ve

Franki jeSli, a konajíce zralou úvahu o vhodní

za krále ímského, vespolek jednati Be jali. Ale ponvadž

oda Rakouský jednotlivé hlasy voleocu díve byl získal,

domnívaje Be, že dosáhne koruuj nedaleko sboru knížat

uých ro/l»il Bvé Btany, kde hi -!• provádl

a hodinu povýšení svého, nikterak o království nejsa na roz-

pacích, oekával. Ale ponvadž zavrženi hodná nešlecheb

zlomyslných lidí mezi panem Václavem, kráh m eským, i

i u Rakouským, ivatem jeho svrchu eeným, ponuknutím

áblovým nasela koukole tajného jakéhosi Bváru, Bám pan

to byl jedním / volenci!! íšských, ponvadž ji

volb krále osobné pítomen býti nenudil, pana Bernarda,

ského, - jistými šlechtici království svého

k této volb na míst Bvém s víe nepodobnou nádherou vy-

ivil, i aby jeho pi té volb zastupovali a Bvatovi jeho, totiž

\!ji-k<'.

V clai a, -i \ Dop* li.

Dtihahslmrgisrhei Kurstenbund im .1. 1292, MjOG. WII. -ti.

n< sn . Graebner na o. m.

\III itr. i- d., kde ' literatura H»- uvedena.

irda II.Min.in . hul.f. oejv.

Kadaíiský, a Tobiái / Bechyn,



Volba Adolfa Nassavského. 9ó

vévodovi Rakouskému, pokud se týe koruny íšské, horlivé ,._,,,.,

bránili. Tento tedy pan Bernard, jakož byl mužem mnohých

vcí zkušeným a moudrým, ku panu arcibiskupovi Mohuskému 4
)

v píhodnou dobu si došel, a vévodovi Rakouskému horliv

pekážeje, s dovedností, s jakou mohl, jak se hned ukáže, se

postaral, aby jiný za krále ímského byl zvolen. Nazítí pak

volencové íšští v jedno se sešli a o tajných dovednostech pana

Bernarda naprosto nevdouce, všickni jednotliví jednotlivé

hlasy prostedkem listin na Mohuského pána penesli, aby

on se svolením volenc konec uinil volb a pana Albrechta,

vévodu Rakouského, jménem všech pojmenuje, za krále ím-
ského ekajícímu lidu prohlásil. Ten tedy Mohuský pán. od

pana Bernarda tajn jsa naveden, když vévodu Rakouského

jmenovati ml, proti mínní spoluvolenc svých Adolfa, hra-

bte Nassavského, za krále ímského jasným hlasem prohlásiv,

hned volbu tu ve jménu Pán potvrdil,
5
) ímž ostatní voliové

ne neprávem zaraženi, dom se vrátili, a z výsledku takové-

hoto u vévody Rakouského se omlouvajíce, svou nevinu mu
písemn oznaili. Což když se stalo, vévoda Rakouský v na-

dji své zklamán do své zem se vrátil, a jak by koruny

íšské dosíci mohl. bedlivou myslí pemítal. Nebo chtl ra-

dji života pozbýti, než-li s hanbou tak velikou odstoupiti

od slib od volenc jemu uinných.

Tak povznesen vládne hrab, a odmítnut

Jest vévoda Albrecht, který sem byl pišel jak na jisto,

Ze musí býti králem, a nikdo nezabrání

Mu panovati v ím. Chceš zvdti, pro
To trpí Bh? Ponvadž se zná a dobe ví,

Že zrušil smlouvu, o níž nepochybuji, že se stala

Kdysi mezi ním a králem Václavem,

Kterouž uinili, když byli svorní.

*) Arcibiskupem Mohuskvni byl tehdy Gerhard z P^ppensteina

(t-281t-l305).

5
) Volba Adolfa Nassavského (jednotliví kurnrsti penesli své

hlasy na Gerhariia Mohuského) provedena 5. kvtna 1292.



nika Zbraslavská, kn. I., kap XLVII.—XLVIII.

Kapitola XL VIL

.lak Adolf, král ímský, do zem Míšeské vešel a jak král

Václav li" U <il'iinliailiu navštívil.'

Po Bmrti pana Jindicha,*) peslavného markrabí zem Mí-

s< >nskó, pan Adolf, král ímský, poslal posly k marbrabi Fri-

drichovi, vnukovi toho pana Jindicha, jenž se v okterá opev-

nni tohoto markrabstvl po smrti toho déda Bvého byl ui

a ]•" pedchozím laskavém upomenuti požádal, aby mu zemi

Míšeskou jakožto právem uprázdnnou íši dobrovolné

vzdal. Fridrich vsak rad) krále ímského v tom upos

nouti odepel, ale i Btále dovozuje, že ta zemé pravém d«

dickým na nho spadla, tém veškeru zemi k svému užíváni

id. pravém i neprávem v hrady a msta tam se uva-

zuje. Král Idolf tedy hojný zastup mužv udatny. -h svolal,

a rozbiv stan) o FTeiberka,3
) toto msto samo již maje, hradu

Pro události následující Brv. Graebner 28 n . kde *

ýde.

Jindich Jasnj zemel ji/ 15 února 1288 Události následující,

velmi komplikované, vyložil Wegele, Friedrich derFreidige nndi

teinei Zéil Jindich .la-nv již r. 1262, ponechal bí

.i Lužici, rozdlil ostatní zemé synm, z nic liž Albrecht Nerad

ibdriel Dnrynsko, Détrich Plísensko, jež po jeho smrti (1288

pejal Byn Fridrich Toto. Tetí ze Byno Jindicha Jasného, Fridrich

M.il\
i zmínném rozdlení, obdržel malé nxeml \ Míšni,

- • jméniti chtl \ áclai li li isovi kon

il 1467 Po smrti Jindicha Jasného nati udržením

i bdl Fridrich Tuto proti lehkomyslnému Albrechtovi

jemni i polovici Mlsné odkoupil . Teprve po smrti Fridricha Tuta

lii Wettinskému, když Adoll
J

prohlásí]

adié na íši a /i-k.il pro Bebe Albrechta N

: íjmí dei l reidige nebo mil

em Albrechta Nerudy, vnukem Jindicha

• o ni ni rj

ku II . kap XII. O M:- ké král \ áclav, ku

pomoci l)iskii|>n Heniardfl panství

pídi i

\ il. i e htem Rak : Brv. < rraeb-

1 hradu



Král Adolf v Míšni. Satek Ruprechtv s Anežkou. 97

tam, do nhož se byli uchýlili jeho nepátelé, rukou mocnou 1296

dobyv, vetší ást markrabství Míšeského odtud pod svou

vládu podrobil, potom peje si pátelsky spatiti pana Vá-

clava krále, neprodléval, nýbrž poslav posly, s povinnou laska-

vostí si vyprosil, aby u Griinhainu, což jest klášter ádu Ci-

sterciáckého, ležící na hranicích obou zemí, s ním se potkal.

Sdliv se tedy o radu se svými stavy, král Václav pání ímské
Milosti vyhovti hledl, a uchystav jízdu i vozy, krále ím-
ského u Griinhainu 4

) v lesích s náramnou nádherou navštívil,

aby pání krále ímského laskavji vyhovl a nemén vlastní

vznešenost všem, kteí se tam byli sešli, na upomínku jména

svého ukázal.

Když tam pišli a pohodovali,

rozliná mezi sebou slušné vykonavše jednání, smi uvili pá-
telství, jež by navždy mezi nimi trvalo, a smlouvu uinnou
vzájemným satkem ddic svých utvrdili. Nebo Ruprechtovi,

synovi krále ímského, dána tam Anežka, dcera krále Václava,

a tak schze knížat svrchu eených doporuení hodným koncem

uzavena. Rozlouivše se tedy vespolek, oba dom se vrátili,

ale král Václav nedopustil, aby Ruprecht, ze jeho, mladík

uhlazený, od nho odešel. O vigilii tedy svatého Vavince Aug. 9.

Anežka léty mladší s Ruprechtem v lože položena, a tak po-

atý satek zpsobem, jakým mezi dtmi státi se mohlo,

dokonán.

Tak dokonán slavný satek mládeže,

A utšeno smutné srdce lidu,

Ale protože vci pítomné trvati nemohou, protože

Brzo Anežka zemela a pochována v chrám
Zbraslavském, zašlo odtud spojení takové,

Jež uinili spolu králové a smluvili.

Kapitola XLYIU.

Jak vévoda Rakouský s králem Václavem se smíil.

Albrecht, syn krále ímského, hned jak na rozkaz otcv 1293

vévodství Rakouské pod vládu moci své uvedl, lid svého ná-

rodu Švábského v této zemi rozmnožovati neustával a domo-

*) Schze v Grunhain (pi hranicích blíž Saské Kamenice) konána

mexi 14.-19. dubnem 1296.

Kronika Zbraslavská. '



•.- nika /lir. ka. I. kap. XLVIII XL1X

r.,,1,-.-
i

v z. mu Be l»yli zrodili, iiepestával potlao-

vati i národ svj poryšovati s dovedností, s jakou mohl.

Prótei Rakušané vidouce, že neustále jsou otlaováni, klidnou

mysli toho BnáSeti nemohly a asto navštvujíce tajné schzky.

velmi bedliv hledali píležitost uniknouti panství netoliko

de i cizího národa. Kdy/ tedy vznikla rznice

mezi králem Václavem a vévodou Rakouským, domníval;

rhodné píležitosti dosáhli, sjednoceným úmyslem poslj

ku králi vypravili, a zvolivše si ho za pána, >lihili, pi.jde-li

k nim moci elé Rakousy v poddanství j»dio podrobí.

Kr.il pak posly Rakušan b radosti pijav, bez prodlení ku

selství jejich Bvolil, a povzbudiv je k stálosti, slíbil, íebrzo

do Rakous svojskem pijde.1
) Králová Jitka ze zpráv nkterých

[
lícil

J
to . v obavách jsouc, jakož slušelo, o sesazení

bratra Bvého, neprodlévala, nýbrž hned povolavši k Bobe svého

následuje, vévodovi Rakouskému poadem prý

vzkázalo : K Diim mým, brate nejmilejší, tajnou jakousi zprá-

vou nedávno dostala se zvst, že šlechticové tvoji se rozhodl 1

zhasiti a chot mého, krále eského, vším zpsobem

pidržeti. Proež, aby hodnosti tvé od tvých nedostali

tak nevídán.- pohany, ku králi osobn pijíti nemeškej a vv-

zná rinným, milosti jeho, petváku odmítna, s dvrou
r; nebo peji si. abys vdl, jak jsem ze zkušenosti

poznala, že tak veliká laskavost sídlo má v Brdci královi

- upímnou mysli pokoenu, velikost provinní

tvého ti bez prodleni milosrdn odpustí.

Vévoda tedy vyhovuje rad Bestrj Bvé, pidružil si n-
kolik málo [muž], ku králi tehdy na Morav meškajícíma*) pn-

I a vrhnuv Be mu k nohám, prominuti provinni

1 Zpi patrné mylní'. 1'ovstánl Rakouské šlecht] ni-

imii \.i.i.i\m b Albrechtem, o nimi n: •

inlii\(.
i

. Blechu Rakouská
r. i iTem, ale nelze pochyboi ednáni nemlo

dku, j.iK

\ i ! , :\ - \ltupt htem, ji

edojícl oriem byl fingován

po< bybj re Znejme, k<l<' pobyl

II, í [629 . Proti minéní,

• i \! : ,..
. rysloToje se Dopecfa MJ< >G

KX11, •! -.vil Albrechta ?a Vídni,



"99 Smírem Václavovo s Albrechtem.

svých na nm žádaje, takto promluvil: Pane králi, protože se 1293

piznávám, že jsem bez vaší viny proti vám se provinil, nejen

vévodství Rakouské, ale i vlastní osobu ve službu vaši podro-

buji, žádaje za prominutí. Vasalem vaším býti si peji a za

Tévodství Rakouské vám v budoucnosti jako lenní man slou-

žiti slibuji. Nech mne tedy vznešenost královská laskav
pijme a nedovolí, aby mn za prominutí prosícímu od pod-

daných mých tak nenapravitelná hana byla zpsobena, chléb

svj budu jísti a konaje vám na vlastní náklad službu rytí-

skou, od cesty rozkaz vašich v budoucnosti se neuchýlím.

Král pak hned, jakmile znamenal pokoru sklíeného vévody,

cít v srdci hnutí vrozené dobrotivosti, slitovati se [nad ním]

neoclkládal, nýbrž na zemi schýleného dobrotiv pozvednuv,

veškerého provinní jsa nepamtliv, za prominutí žádajícímu

vše odpustil a pravil : Akoli jsme nalezli píležitost vám zlým

za zlé odplatiti, pece to, v em si pamatujeme, že jste

proti nám se provinili, z královské laskavosti zcela vám pro-

míjíme, a shledáme-li v budoucnosti stálost vrnosti vaší

Tí sob, jako svého milého vás, toho, co se stalo, nepamtlivi,

t jakékoli nehod budeme chrániti. Následkem toho vévoda,

nabyv milosti královy, do Rakous vesele se vrátil a rozhodnutí

jeho v budoucnosti poslušen býti obmýšlel. 4
)

Král na zemi ležícímu odpouštje provinní

Povstati kázal, tak vévoda vesele se vrátil

Do vlastní zem. Prosím, nei si války,

Dobrý vévodo, s králem, abys nepodlehl bez podmínky.

Kapitola XLIXi

•Jak Mistr Alexius mezi králem Václavem a ímany pátelství

zjednal a jak jeho jednáním vévoda Kališský za krále Pol-

ského byl korunován i o smrti jeho.

Pan Bernard, jehož pipomíná pedcházející kapitola 1

), ml

kde ho shledáváme 10. prosince t. r. (Reg. II, . 1632); srovn. i letopis Jin-

dicha Heimburského FRB. III, 320.

4
) Xelze pochybovati, že vypravování kroniky není ve všech po-

drobnostech správné, a jest jisto, že Albrecht to byl, který ruku

ke smíení podal; srovn. Bachmann GB. 692, Novotný 81.

XLIX. 1

)
Zmínka o Bernardovi éte se již v kapitole 46. (nikoli

•bezprostedné pedcházející;; srovn. úvod.

7-



Kronika Zbr len I. kap. XLIX.-l..

. lysi jakéhosi knze jménem AJexia, Bobe velmi pichylného,

poruil králi Václavovi za kaplana patrn z upímnosti

mysli. Tento zajisté Alexius, ponvadž byl mužem podle -

v každé píin vhodným a v právu kanonickém, jak Be my-

slilo, velmi ueným*), tak veliké m i
1< «>t i dvrného pátelství

ii krále dosáhl, že král slovm jeho ve všem pisvédoval

a tém nieho i"-/, jeho rady konati se nepokoušel. Konen
nabyv píležitosti, k králi tajn kdysi pišel, a obíraje si za

sdmt hovoru znamenitost prokonsul ímských, iny jejich

podivuhodn doporouel; touto zajisté dovednosti slov krále

obcházeje, mysl jeho pobídnouti Be snažil, aby král - ímany
v jakési pátel 1 a vzhledem ke znamenitosti jejich

jim bs pomoci Bmlouvy svatební pítelem a píznivcem osvdil.

Král tedy ve Blovech mluvícího lsti nikterak netuše, pisvdnje
k tomu, co Blyšel, víru i»iil<>/il a sama Alexia, jemuž -tav

Kmit* byl znám, na smluvení Bvazku pátelského > ímany
brzo do íma odesílaje, mnoho pergamenu peetí královskou

opatených mu dal, aby, kdyby néjaké smlouvy s ímany s jeho

Btrnny uinil, pergameny obrát v listiny, poadem tyto [smlouvy]

napíše !«</ odkladu potvrdil. Obdržev tedy plnou moc rozkaz

královských, Alexius s veselím podnikl namáháni cest) ímské,

kam/, brzy pišed, mezi paní Jitkou, i dcerou krále i

která ješt nevyšla z let nemluvných, se strany jedné, a mezi

Bynem pana Gentila ímského, senátora z domu (Jrsinv,

muže vynikajícího, rovnž díttem, Be strany druhé satek

smluviti hled, tuto smlouvu b obou stran zákonitými listy

tvrdil Uváží-li se však vc bedlivji, Bvrchu eený
Uexiua tuto Bmlouvu proto hledl zjednati, nikoli aby král

lav ii íman [z tuhuj ml prospch, ale aby pod záminkou

takovéhoto poselství Bám u nich pru sebe o píze* a pátelství

r.il. <» zavrženi bodné vrolomnosti Istného p<

kterou zhoubn Be jedná o .
• qí vrných pánv, a posel

ipravedlivj o vlastni prospch postarati se pokouší. Nebo
práv ten Alexius, podporován jsa žoldem královským, pi-

sním íman církevních hodností dojíti Be Bnažilj a tím

3i dtrechte voo Brflnn, < \»"iv.

i, uro mi i srpfi* IfM
iiiitim podnik Uexiftv 'i dobj rroitt.
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se nespokojuje, i korunování vévody Kališského za krále Pol- U9.M)

ského na potupu vlastního pána tajn opatil 4

) ;
jehož konen,

když penz králových se nedostávalo, an dom se navrátiti

mé), sluha, jenž s ním vyšel od kurie, noní dobou u pro-

sted ulic tajn zabil ; spravedlivým arci soudem Božím

od vlastního služebníka byv sklán zahynul Alexius, jenž pod

záminkou vrnosti, obecné poctivosti zapomenuv, na potupu

pravého pána svého tak niemn pracoval.

Takto podvodník padl zahlazen dýkou

A špatn skonil, jenž oklamati se snažil

Krále zbožného. Vyhýbej se podvodm, dostáti musíš slibu,

Chceš-li sloužiti pánm, a budiž vren,

Aby t nestihlo zlé utrpení, by t tvá matka neželela,

Aby pro smrt tvou mniši ti neíkali bda.

Ale poznamenati teba, že svazek pátelský mezi králem

eským a ímany smluvený rozvázán, ponvadž dcera králova

Jitka brzy potom jako dít ješt zemela^) a pochována v kláštee 12J4

Zbraslavském. Nech zajde svazek takový,

A právem zachází, jenž nevyhledává mne, ale mé vci.

Kapitola L.

Jak vévoda Kahšský na království Polské byl korunován a jak

byl zahuben.

Ponvadž o království Polském v pedcházející kapitole, 1295

jak jste slyšeli, píležitostn zmínku jsme uinili, zbývá mm
o témže království nco málo a to mnohým [lidem] zná-

mého zcela krátce vyložiti, abychom poznávajíce okamžitou

nestálost království, nestálým stavem vcí pozemských pohrdá

jíce, k vným veškerou touhou mysli povzdechovali. V uply-

nulých zajisté asech, jakož vypravují djiny starých, [Poláci]

krále z rodu Slovanského mli, kteí sídlíce v Krakov, veškeru

Polsku pod panstvím své moci majíce, býti a slouti králi

a pány veškeré Polsky zasloužili. Ale ponvadž Krakov sám,

jak známo, dotýká se z blízka hranic Rusínv a Litvanv

*) Srovn. o tom kapitolu následující.

b
i
Srovn. svrchu pozn. 3.
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i ostatních pronásledovník. víry, tito národové nevící fcastji

vnikali do zem Krakovské ;i ji nepátelsky napadajíce, lidi

i dobytek - sebou do vlastní zem zhusta etn odvádli.

lými tedy nájezdy tchto kmen z dopuštní Božího území

Krakovské znieno i sláva království, jež od starodávna tam

byla znamenitá, a od té doby promnným jménem ode ritech

rodstvím nazýváno. Tak se také stalo, že Šlechticové Polští

.-i mocní [mužové], kteí dotud králi svému podrobeni bývali,

nkteí z nich osobujíce si tituly vévodské, knížaty a pány

sob býti poali. Tedj po smíti pana Lesku, posledního

vévody Krakovského, starší tam se Befili, a jakož se pamatu-

jeme, /-• Bvrchu eeno jest, pana Václava, krále eského,

. rodu a pána jednomysln vyvolili.
1
) P"t<>in indiem

; Pemysl, vévoda Kalisský, korunu královskou na hlavu

.-tavil, a že /a krále veškeré Polsky byl korunován,1) na

potupu Václava, krále eského, od stolice apoštolské pispním

Uexiovým dosáhl. Proež král Václav, jsa uražen, posly k nmu
poslal a ta/.al Be, jakým úmyslem odvazuje .•.» osobovati si

korunu Polskou, která od Btarodávna bývala v Krakov? Když

pak on jakýmkoli zpsobem dosaženého titulu se vzdati ode-

pel, kral Václav abj nebyl shledán odprcem stolice apo-

ské, od ni/ onen tvrdil. ž<- jest potvrzen, poslav posly

papeži ímskému, pohanu Bobe" zpsobenou vyložil, a eho
stateností válenou sám <• Bobe mocí, s pispním spravedl-

ností < »j»«'-t nabýti mohl, t<> aby zrušeno bylo výrokem a]><>.vt"i-

- k > ni. s povinnou laskavosti požádal, aby se ukázal oddaným

církvi ímské, (m dále? Vévoda Kalisský luzy potom od

ítM svých [lidí] zabit,*) a kr;d Václav za krále veškeré Polsky, jak

Tií/c bude patrno, - nádherou se souhlasem lidu Pol-

korunován.4
)

\ nedávno vévoda Kališskj

.nim kapit XI. III

i Velkopolskj .i Pomoanskj koranovan Be BTolenín>

i

i'i'!n\-ii\ sabil Anora 1296; veejné mínéai obvinovalo

ibi Braniborské /• Bpoluviny na jeho smrti Brovn 6oll, Cechy

a Pilij 41

1 \ .i i .t % korunován ve li isoo o tom v Lip l.WII.

kronika mlk.i
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Všem nemilým se stav zahynul ranami mee. 12&9

Bývá otázkou mnohých národv,

A ptávají se lidé, pro králové nebo mocní

Tak rychle bývají odstraováni, pro zlou smrtí umírají?

Tento dýkou zasažen hyne, a onen válkou

Jest potlaen, mnozí bídné náhlou zahynuli

Smrtí, ten otráven hyne a meem zabit.

Málo slovy k tomu odpovídá žalmista:

Všickni se odvrátili, napoád neužitení uinéni jsou, není,

kdo by inil dobré, není ani jednoho. )

Kdyby králové znali a vidli, co pijde,

Soud kdyby konali, rozkaz Hospodinových se báli,

Mír zachovávali, kdyby sklíené posilovali,

[Kdyby] zlé kárali a spravedlivé v míru udržovali.

Kdyby neznepokojovali nízkých, kdyby neloupili,

Chrámy zizovali a je i knžstvo podporovali.

Štstí by cítili, aniž by je tak veliké zlo bilo.

Kapitola LI.

Jak král Václav v království svém psané zákony zavésti se

rozhodl a jak od šlechtic jeho mu v tom zabránno bylo.

Ponvadž král Václav o blaho a prospch lidu sob své- 1294

eného povinnou péi v srdci svém bez ustání ml, všecka 1295

práva království svého potud rozptýlená a zcela nedokonalá

pod jistá pravidla zákonv a zízení uvésti zamýšlel, aby nikdo

podle smyslu svého ve svých pích nález nerozvážných na

dále vymýšleti si neosoboval, nýbrž spokojuje se psaným zá-

konem jak mocný, tak i nízký pocioval, že za bojuje spra-

vedlivost ped sborem jakéhokoli soudu. Že však pée takovéto

nikomu mezi doktory dvoru svého sviti nechtl, panu Ma-

toušovi, kardinálovi stolice apoštolské, píjmím Rubeovi, 1
) s nímž

již ve svazek píbuzenství prostednictvím Alexiovým byl

5
1 Žalm 13, 3.

l

) Mathaeus Rubeus Ursinus (de Orsinis), kardinál jáhen S. Ma-

riae in poiticu, stal se kardinálem za Urbana IV. r. 1-262. zemel

4. záí 1305 (Eubel, Hierarchia, 8, 50).
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jvého prostednictvím posla odhalil a s d-
rrou požádal, abj on mu nkoho k [úelu] svrchu eenéma
píhodní . odeslati. Pau Matouš tedy, peje si vyhovti

slušným požadavkm svého pítele, muže moudrého a opatr-

ného, totiž Mistra Gocia zOrvieta (de I

"

iím* \"et *mí i.
-

» professora

obojího práva, tak kanonického jak obanského, k [úelu] Bvrchu

ii píhodného, oslovil a horliv ho vybídl, aby ke dvoru

královskému jíti neváhal a jeho dle páni uposlechl. Vydav

tedy Mistr Crociua do ech, od krále a radostí l>yl pijat

a od té hodiny neustále pemítal, jak by úmysl král.

mohl ve Bkutek uvésti.

Tak zbožný a pímý muž Gocius Orvietskj

Na pání královo pišel, jenž nauky zákona

I právo kanonické znal, jehož král jako pítele

lostí pijal a jemu pedkládati Be jal

Tajemství mysli, ukazuje mu tvá veselou-

Nkteí vsak šlechticové království, jichž úmysl vždj

vefikerým úsilím Btavíval se na odpor prospchu státu, usly-

ie to nemálo želeli, a získavše píležitost mysl královu od

takovéhoto úmyslu odvrátiti hledli, abj patrn, kdyby plat-

nost psaného práva tímto zpsobem Be vzmohla, nezazel jim

Buad užitek, jejž dotud brávali z vynálezk zneužíváním jejich.

\ ponvadž šlechticm Bvým nkdy i v tom, co mu bylo na

odpor, vyhovti hledl, odvrácen jsa podvodnými jejich radami,

pokládal za hodno na as odložiti, co v mysli byl pojal. Ue
ponvadž Btai ušlechtilé myslí o vc pojatou horlivé Be pi-

Ciujej tebas od ní nkterými nastalými záležitostmi na

• zdržována, král. kdy/ mu na aa od jeho [šlechtic] bylo

zabránno, po nedlouhém ase k úmyslu svému Be vrátil

akéhosi mladíka, jménem Konráda, do Orleansu na studium

slal, abj on tam ve studiu znalosti zákona prospl, a nkdy
vrá eni tch zákon, jak to král byl usmyslil,

v království < eském zavedl.

-ii o ni ni " ut. Beitrlge rur EU

Kultur ii i itykj 849, Jiredek Prárnick] iTOt, -tr. <;i. Zychl Dat

wcht, l. -'. i. Pokuj králv, jak i kronika rypraYúje, M
tni 1 vial tensttí pi práM

horního
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Poíná ást druhá, skrze pana Petra sepsaná.

Kapitola LIL

Jak zbožný král Václav obecné uení v Praze zíditi se roz-

hodl a jak jeho [šlechticové] mu toho nepovolili

Hledíme-li bedliv na zbožný úmysl krále Václava, zejméji 1294

nalézáme, jak neúnavným byl podporovatelem víry katolické.

Sám vbec, ježto byl horlivým vyznavaem této víry, vše,

o em seznal, že prospje pokroku jejímu, akoli od jeho

[šlechtic] astji mu v tom bylo bránno, s veškerou snahou

a oddaností podporoval, a kdyby žíravá závist jeho [lidí] ho

nebyla od. toho zdržovala, odloživ veškeré záležitosti svtské

na povznesení služby Boží bez pochyby bez ustání by byl

trval. Ježto tedy se domníval, že stav pravé víry bez studia

moudrosti nemže trvati, rozhodl se obecné studium všech

fakult v mst Pražském zíditi, 1
) aby péí jeho dvodná bedli-

vost studujících mlhu nevdomosti ze srdcí lidských vyhánla

a užitku obecné církve objasnná pravda vdecká jejich službou

sloužila. Když on na toto pomýšlel, znepokojeni jsou [lidé]

niemní, a ti, kteí cti duchovenstva vždy odporovávali, vnit

trápiti se poali ; nebo zlopovéstní, prospch knžstva poklá-

dajíce za svou pohanu, nalezše píležitost kdysi ku králi pišli

a pod záminkou petváené opatrnosti odvrátiti se piinili

od toho, od eho krále pímou eí zrazovati jaksi se neod-

važovali, a ekli: O králi, z kolující povsti seznali jsme tvj

úmysl o zaízení obecného uení v království tvém, v emž
jakož i v ostatních inech dobe znamenáme, že ty nad mínní

lidské jsi hoden doporuení; nebot nikterak nepochybujeme,

že z toho království tvému velikého užitku se dostane, i spásu

duší svých neustálou, budeme-li ovšem s tebou v tom vrn
spolupsobiti, v budoucnosti seznáme. Ale ponvadž neklid

zemí mysli lidské nejednou od studia moudrosti odvrací, bedlivá

pée královská nech se naped o výhody míru pro zem tvé

postará a potom s odvahou postoupí k zavedení obecného

uení v království, aby knžstvo okolních zemí k tomuto uení

') Srovn. Tomek, Déje university Pražské, 4—6.
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picházelo, a když je dstojné ukoní, bez porušeni

sob i vci odtud dom bez obtíží Be vracelo. Bude-li zajisté

mír zjednán, pidáme ti k tomu horlivou pomoc a zárove

tebou o tento tvj úmysl Bvorné bndeme usilovati O pod-

litého úmyslu pravdivé vci pedstírajících, jenž i>«m1 tvár-

nosti -1"'. nn venek pedstírá, že se piinuje o zavedeni

mim. a vr Bkrytosti snaží se mysl královo odvrátiti od úmyslu

tak porueni hodného. Nebo jestliže mír bez moudrosti udržeti

aemže, jak mže se dokázati, že usiluje o mír, kdo

mu m..\ zamysli pekaziti studium moudrosti? Ti vbec

alovy tmito ze zásad] nezamýšleli peovati »» mír, nýbrž

spise usvdeni jsou vlastními svými radami, že stavli se na

odpor pokroku dstojnosti knžské. Nebo král podvodným

jejich namlouváním jsa oklamán, od zámru svého odveden,

obecné uení, které v Praze zavésti hodlal, až podnes jejich

zlobou jest zabránna

Rada I iková odvrátila obecné urnu.

Jim/ král stav knžský zamýšlel poctíti.

Divím Be, že tisíc ran nedostal onen

Tak veejný nepítel knžstva, jejž vsickni /.nato.

Jenž ruSi ro kvt ueni a est knžstva

Kapitola Lil I.

o tech mladících, kteí /. dalekých krajin picházejíce, králi

pedstaveni byli,

Tii mladíci v tch dnech náhodou, jak se myslí, do Prahy

pišli, kteí užívajíce vespolek jazyka u našich ped tím ne

slýchaného mravy Bvými ukázali, /•• pvod vzali ve vzdálených

'a krajinách. 1

) Nkteí pak lesí \ tom tasíce tyto ti mla-

dík) jali. a když z jejich slov ani mravu zela nic nemohli vy-

dti, hledli je <"i Bebe vzájem odlouiti, aby aspofl jeden

bez vdomi ostatních Bta\ pomr svých prozradil, jejž vy-

rahledem Bnad k tajnému slilm u pítomnosti druh

Jindich HeimburakV mim asi tyto neznámé mladíky, kdyi

k i ;n-li poslové Tatar ku králi Varlat

I RB lil .
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svých se neodvažoval. Jeden tedy, jenž nad ostatní zdál se O-^?)

pednjším, v dob odlouení svého jakožto dobe nadaný se

osvdil a ve všem vycviený, také s tmi, kteí mu pidru-

ženi byli, všecky pedložené sob pokrmy s veselou myslí

pojídal a nápoj vypíjel, ostatní [dva] však rovnž odloueni

jsouce po nkolik dní ani píti ani jísti nechtli, ale jakési

výkiky vyrážejíce u nás neobvyklé, samými vzdechy svými

ukazovali, že se trápí nepítomností svého druha. Když pak

takovýmto zpsobem o jejich pvodu nebo píchodu nikdo

nieho dovdti se nemohl, králi Václavovi zárove ped-

staveni jsou, od nhož laskav byvše pijati doporueni mistru

dvora královského, aby se jim o poteby v hojnosti postaral.

Potom král v pítomnost svou povolal nkteré [muže], o nichž

bylo mínní, že jim známy jsou rozmanité druhy jazyk,

ti kteí dobou svou prošli všecka podnebí zemská, aby, kdyby

aspo jeden ze mnohých o pomrech svrchu eených mladík,

je oslov a byste uvažuje, nco jistého poznal, králi to po-

adem vypravoval. Uslyševše tedy jejich zvuky a spativše

mravy, všickni jednotliví se tomu divili, a že posud takových

lidí nepoznali, jednomysln všichni stejn prohlásili. Proež

král toho, jemuž se ukázalo, že ostatní vzdávají úctu, patrn

jako schopnjšího nad ostatní uril, aby umní liternímu byl

vyuen, a tak postupem asu s ním, již v latinském jazyku

náležit vycvieným, hovoe, ústn se ho vyptával poadem
nejen po píin jeho píchodu, ale i po zásluhách jeho ná-

rodu. Jemuž prý mladík takovouto dal odpovécT: Já pvod
jsem vzal z pokolení jakéhosi zámoského krále, ale jakási

politování hodná píhoda mne dohnala, že jsem se dostal

v tuto krajinu. Nebo otec mj ml jakéhosi krále za souseda,

jenž jemu a království jeho bez pestání byl nepítelem. Pi
jakési tedy píležitosti otec mj sebral vojsko a s úmyslem

pomsty za sebe a své do zem souseda svého vejíti rukou

brannou zamýšlel, mne sob pidruživ. Když tedy naloživše lodi

na moe plavbou jsme se dostali, náhle vzniklá boue na lodí

udeila, a kdežto všickni zárove s otcem mým tam utonuli,

mne s nkolika málo [lidmi] nával vzniklé boue zanesl ku behu

jakéhosi ostrova díve neznámého. Vyšedše pak z lodí nikoho

jsme nenalezli, jehož pouením bychom se mohli vrátiti do»

své zem. Pibrav tedy tyto dva panoše vydal jsem se ne-
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bezpeí osudu, r tik cestuje po svte jako bludný lovk
; -;,ii jsem se, ó králi, k tvému dvoru. Oož když

I oslyšel, náramn užasl a jeho se soudruhy znamenit

uctiv, dovolil mu, abj do vlastní zem ae vrátil.

b jinoch nikdo neznal, ani národa,

Nikdj nespatili jste podobných tém tem mladíkm;

Vydávají zvuky velmi jemné a prudcí

Jsou v bhu, brubi jsou pi jídle,

rvaji vlna, a maso po zpsobu vlím

Nevaené pojídají a ví, že / pannj

Narodil Be Spasitel všech národu.

Kapitola 1AY.

Jak -v.ity papej Celestin vzdal se papežství a po nm na-

Btoupil Bonifác Vlil. Rok Pán L296.

I29fi lestin, ana milost nejvyšší pokory ho po-

noukala, v prvním roce svého panováni v mst Neapoli

vrcholu hodností apoštolské dobrovoln se vzdal.
:
) Tou pak

díve nazýval se Petr do Murrone, a v rouše ádovém zstávaje

živol mnišskýjako poustevnický dlouho vedl. tak /o svatost žb

vota nevinného tohoto nebeského muže no neprávem «'inila

hodná jmént Celestin,*) A. jakkoli /a toto pesvaté i oejzdra-

~i hlavy údové obecné církve /a Šastnjší se pokládali, pí

sama BvaU pokora, jež nedovede vcí povýšených chápati, než

jen jich se báti, nauila pastýe velmi bdlého pokládati b<

neužiteného sluhu. KristoBvšak, jemni vítán] jsou slibj po-

korných, sluhu Bvého, jenž Bám Bebou pohrdal, oslaviti ráil

\ dílech zázrak? a znamení. Nebo pi jakési píležitosti,

když po vzdání stolice apoštolské veden byj k hradu, jenž

i umone, jakási zena nemluvátko chromé od na

rosení muži Božímu ku požehnáni na cest podala a slzíc

hlasit /volala: Požehnej, požehnej, otce: Voláni to opako-

vala nkolikráte a naíkala; on pak nedbaje hlasu volán] na-

1

< eleitin \ Petr de Murrhone) zvolen byl %% papaie dne "• 6ef«

politických pririii 13. prosince t. i

\ latinském textu jest slovní hióka (viním celostem dignoa

< elettini nontine), jii i peklade nelze ftplné vyjáditi
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sledkera své pokory, na nátlak a prosbu prelátv, kteí 1295

tehdy byli pítomni, pro nezbednost ženy prosící na zpsob
Kananejské, aby syn jí byl uzdraven, rukou svou uinil zna-

mení kíže. Což když sé stalo, hued chlapec ped oima všech

skroucené údy roztáhl, a zdraví, jehož mu zrození odepelo,

svatost muže zbožn mu udlila. Ctihodný muž pan Walter,

scholastik Vyšehradský a kanovník Pražský, 3
) jenž pi tom byl,

astji mn to vykládal. Tento papež Celestin kanonizován

jest skrze pana papeže Klimenta V. roku 1313 a zapsán v se- (I3i3)

znám svatých.

Jest Celestin pastýem božským, ovec

Stádo jím paseno bylo, jak náleží; jeho že chlouba

Žádná vbec nezhanobila, ale jej zdobila

Uvnit mysl pokorná, zvolil si vn býti nepatrným,

Povrhelem lidu, aby svtlem pravého slunce

Odtud vystoupil na nebesa, kde sladký pje sob zpv.

Prosím t, svatý Celestine, prosbou Boha konejši,

Aby trní zlých in mne neurazilo nebo zkáza,

A kéž mn nyní rychle lék tvj jest dán,

A nech se zapudí hrozby, život mj a stojí s dobrým cílem.

Po tomto Celestinovi nastoupil Bonifác VIII., znalostí

obojího práva opatený a ve všech svtských pracích podivu-

hodné vzdlaný, díve vlastním jménem nazývaný Benediktem. 4
)

Teu, jakož tehdy mínní lidu vykládalo a rozhlašovalo, pro-

tože ml nadji na papežství, panu Celestinovi pod záminkou

zbožného napomenutí poradil a namluvil, aby se stolce ustou-

pil. Obávaje pak se Bonifacius, že by za života Celestinova

mohl v církvi vzniknouti njaký rozkol, dal mu v hrad Fu-

mone zíditi obydlí a tam jej až do smrti jeho dal velmi be-

dliv stíci.
5
) Tento Bonifác, muž velikého ducha, vydal šestou

3
)
Walter vyskytuje se jako kanovník Vyšehradský r. 1300. jako

scholastik r. 1318; zemel 28. února 1323 (Tomek, Djepis Prahy I
2

, 019).

4
)
Bonifác VIII. (Benedikt Gaetani) zvolen po resignaci Celestinov

za papeže dne 24. prosince 1295 na Castel nuovo u Neapole.
5
) Že by kardinál Benedikt Gaetani byl Celestina V. k odstoupení

pemlouval, nelze dokázati (a jest jisto, že ode dávna o tiaru stál);

jako zkušený právník však pispl znanou mrou, aby resignae Cele-

stinova, pípad dotud neobvyklý, byla pijata. Po svém zvolení chtl

Celestina, obávaje se, aby jeho osoby nebylo proti nmu samému zne-

užito, udržeti v ím, a když Celestin, touže po život mnišském,



11.. i. ku I., kaj.. I. IV.

knihu Decretalii a uril, že rok Btý bude jubilejní, i Bám í-

many, nazvané de Colunina,6j odsoudil a zcela pokoil, i proti

Fflippovi, králi Francouzskémn, písn jal se postupovati.

, i\ že téhož roku. kterého papej Bonifác i ze-

mi • Columny, jakož i Bkrze maršálka krále Fran-

izakého \ ánagnii, Bvém to rodném mésté, byJ zajat, uza-

d v dom a až do tetího dne stežen, když všickni od

nho byli odehnáni.7)

Pan papež Bonifác VIII. proti Pilippovi, králi Francouz-

nu. uinil nkolik process, z nichž nkteré jsem toto

zaznamenal.

Biskup Bonifác, služebník služebníku Božích. Stolice apo-

Iská, jakož celý tém Bvét ze zejmých dokladu poznal.

království Francouzské a jeho krále tak \ Btarýeh, jako i no-

ta dobách velikými dary obdaila a rozsáhlými výsadami

upevnila, což kdyby Filipp, král Francouzsky, v okna povinné

1 1 \ . 1 1 1 \ uvedl, neodvažoval by se jmenovanou stolici a nás, jel

zvlášt ml naklonny k svým rozhi dnntím a Štdré v milo-

b a píznivé pi všech píležitostech, pohanami urážeti

ani kivdami vyzývati, nýbrž k nám i k ní dle povinnosti za-

chovával by cit oddanosti a úcty duchovní. Avšak on tako-

výchto dobrodiní jsa nepamtliv a zapomenuv na milosti, nadut

jsa ku pýše a oddán jsa smyslu bezbožnému, proti nám i

lici té takka naduv se a zatvrdiv, nejen z oddanosti

k této stolici a k nám se vyzul, ale vystoupiv proti nám jako

odbojuik upadl v ouen zpsob nevdku ze všech nejh

kterým za dobré zlým, za milosti urážkami a za dobrodiní

zlými fciny Be Bplácí. Ponvadž však zvlášt preláty eeného
království k takovémuto odboji a neoddanosti s sebou strhnouti

oprcbl do Solmony, <lil ln> Btíhati ;i konené vsadili <l" tmavé komrky
\ _ kde l elestin zemel 19 kvétna r_".»ti.

Kimakj rod klechtickj de i slonna, jeboi 'i\.i lenové byli také

v kollegiu kardináUkém
;
píin) >|"im bylj politické.

Kronik i teré se sbéhlv i knagni i

\III chj klatbo proti Filipovi Francom-

ricekanelái

I íliptM Vilém N dú i olonn Sciarra < oloi

unikli il" mésti i odmítl ústupky, 'li"\:ili jak-.

irnskýcfa ; Bonifác vrátil M
-- 1808.



Spor Bonifáce YIII. s Filipem Francouzským. lil

se piiuje a již nkteré z nich strhl, a ty, kterých strhnouti 1303

nemže, z království svrchu eeného vyvrhuje a vyluuje;

podobn mistry, doktory, bakaláe a žáky trvající na ueních

v království svrchu eeném k sob svádí nebo vyluuje: my
nechtjíce, aby pro strach nebo píze jeho anebo z jakékoli

jiné píiny pi chrámech sídelních a eholních eeného krá-

lovství nkteí byli za správce dosazováni, kteí nám a e-
ené stolici vrni a oddáni a jinak bodni nejsou, všecky pro-

vise eených chrám, jsou-li náhodou nkteré v pítomné
dob prázdny nebo pipadne-li, že by se uprázdnily, k roz-

hodování svému a eené stolice z moci apoštolské zadržujeme,

dokud by týž král k rozkazm našim a stolice té s povinným

zadostuinním se nevrátil, písnji ukládajíce všem i každému

jednotlivému, k nimž pi eených chrámech volby prelát

nebo potvrzování tch voleb nebo kterékoli o nich rozhodo-

vání se vztahují, aby proti takovéto reservaci nikoho voliti

aniž volbu njakou potvrzovati aneb jinak o tch práv chrá-

mech jakkoli rozhodovati se neodvažovali, prohlašujíce od ny-

njška za neplatné a marné, jestliže by se udalo, aby jinak

o to od kohokoli vdom neb nevdom pokus byl uinn.
Podobn nechtjíce, aby pro píze nebo strach tohoto krále

nkteí o I úcty k nám a stolici té se uchylující a jinak mén
vhodní mohli dostoupiti stolice mistrovské, všecky z království

svrchu eeného, kdo mají moc dávati oprávnní k ízení nebo

vyuování a schvalovati ty, kteí chtjí takového oprávnní na-

býti v theologii a v právu kanonickém i obanském, takovéto

moci zbavujeme, až by týž král k rozkazm našim a stolice

naší s povinným zadostuinním se vrátil, ukládajíce jim, aby

prozatím nikomu neodvažovali se nijakým zpsobem oprávnní

k výkladm udliti, prohlašujíce od nynjška, kdyby jinak byl

pokus uinn, za neplatné a marné. Nikdo tedy z lidí atd.

Dáno v Anagnii, 19. srpna, devátého roku našeho pontifikátu.
8
)

Více jiných process pan papež Bonifác VIII. vynesl pí-

semn proti témuž Filippovi, králi Francouzskému, jež jedno-

tlivé vypisovati pomíjím, abych nechuti nevzbudil u toucích.

") V datu jest zde chyba, má býti (XVIII. kal. Sept.) 15. srpna

1303
;
pedcházející vita (konící atd.) jest zkrácená formule v papež-

ských listinách obvyklá.



HC Iv r< -nik ;i Zbraslavská, ku. I., kap. LIV.- LV.

Mt-l pak ten as, totiž rok Pán 1296, nkteré vci

obludné a díve neslýchané, víe nepodobné, zídka ped tím

letí poznané nebo Blýchané
;
nebo d?a pap< tom

•

.11 .1 Bonifác, zárove a Bvorn tehdy /ili, také

dva králové v Nmecku o vládu vespolek zápasili. Dále Albrecht,

Rakouský, když jej vyzvali nkteré knížata, volenci

povstal mocn proti Adolfovi, zákonitému králi

ímskému, hrál ivskému, a zabil jej ve sporu na poli

ii nedaleko VVonnsu i a kraloval místo nho, -vedl také

mnoho bitev, posléze zabit desátého roku Bvého kralování

od Jana, Bvého Bynovce. Kdykoli pak tento Albrecht na po-

tku volení svého za krále néco konal, co Be papeži Bonml

nelíbilo, papež Bonifaciua ve Blovecfa a spisech apoštolských

nejmenoval ho králem, ale mužem zloinem urážky majestátu

stíženým. Takové odpovdi král Albrecht za takové [urážky]

papeži oplácel, nebo( bo astji jmenoval mkuli nástupcem Pí

rým, nýbrž nanejvýš zloinným svrhovatelem pana Celestina. 10
)

Konen prostednictvím jakýchsi poselství pátelství zjednáva-

jících, jež se opírala o kídlo postíbené holubice a pozadí

hbetu mla / plavého zlata, papež Bonifác rozhodnutím apo-

Iským uapravi] všecky omyly, jestliže Be njaké pihodily

pi volb krále Albrechta, volím jeho Bchválil, potvrdil, uznal

a tohoto krále za budoucího císae ímského ve veejné konsi-

Btoi prohlásil, i

Kapitola L 1

.

<» rán, kterou pemnozí Židé utrpli \ Nmcích.

Rok Pán L28

Jakýsi lesník, jménem Rintfleisch,
1
) mul rodu nízkého i

chudobný, mysli prudko, rodem /. Frank, nevím jakou snahou

kdolf padl \ lnt\r ii tioilheima I. ervence 11

druhu Mti-kl Kopp, (iesch. der eidgenost i

lil . I pi! \ l

Raynaldi, ina ecch i. XI\

Lv" Datum ;<• chybné. Mi býti H98, do kterého roku (ervenec—
Židu pij

•i. ví, jmen . tohoto mu ínak ali

aal p •!• udavai l i;i;. i\ .
•>:. pan. 6.



Bonifác VIJI. a Albrecht. Pronásledování Žid v Nmecku. 113

jsa pohánn, povstal se zástupem lidu obecného a vedl proti 1298
Židm boje mnohé i pošetilé. Nebo jednou v mst eeném
Rottweilu jakýmsi náhlým poplachem pobouil lid. a vešed do
chrámu, kíž s korouhví uchvátil a zamíiv ku píbytkm
Žid všecky, které v nich nalezl, zuiv mei a kyji pobíjel.

Sbíhal se brzy k tomuto katanovi Žid nesíslný zástup obec-

ného lidu, kteí všickni v jedno se shlukše, uinili valný voj,

následujíce krále Rintiieische jako pravého pána svého, odtud

jednomysln do Wrzburka, Rottenburka. Windsheimu, Xoriin-

berka a do více |jiných] mst a msteek Nmeckých se vy-

dali, v nichž nešetíce žádného vku ani pohlaví na všech

stranách okolo deseti tisíc Žid pobili, kolikkoli pak se jich

uteklo do hrad nebo do tvrzí, strávil je kou a ohe, také

zhubila dýka, me a kyj ty, kteí nalezeni byli kdekoli po

ulicích nebo na silnicích. Padl pak tehdy prudký postrach

na všecko Židovstvo i ve vzdálených krajinách usazené. V téže

dobé jednoho a téhož dne zbožný Václav, šestý král eský,

poal všecky Židy, kteí po veškerém království byli, zadržo-

vati, jež nezbavil nikterak života, ale nekoneného množství

penz. Tak uinili též knížata rozliných zemí, nebo Židy,

kteí na jejich panstvích byli usazeni, zbavovali života nebo

penz. Za dvod této tak náramné pohromy mínní obecné

oznaovalo, že totiž v Rottweilu, mst Franckém, Židé uki-

žovali Krista v posvcené hostii a v nejsvtjší obti oltání •

nebo nkteí ze Žid. jak se vypravovalo, svcenou hostii,

kterou si opatili skrze svou služku, jehlami a hroty hebík
tak dlouho bodali, že nejprve oni sami a potom jiní spatili,

jak z ní vytékala krev : jiní však se domnívají, že se to stalo

z touhy po naloupení penz. A je tomu jakkoli, vím, že ta-

kováto veliká rána byla z dopuštní Božího.

Tento král Rintíleisch tob, lide Židovský, smutnou

Porážku zpsobil, nebo náhle té povalil

A takka zniil, nebo té Bh na as zavrhl

A sám ti dal trapitele, protože té tak k lásce

Své ponouká, by se ti milosti jeho dostalo.

O Žide, žel. protože ty dvojnásobnou tíží

Vždy tísnn budeš, tu a na onom svt trápen budeš.

Kronika Zbraslavská.



:,. I.. kap. LVI.- LVU.

K"i>> f 'l<i L VI.

Jak pan Konrád, první opal Zbraslavský, pani Anežku,

krále Václa - ska pived] do ( ech.

2 pas Konrád, první opat Zbraslavský, ml

pana Václava, Bvého zakladatele, odeslán crze

nho pani Anežk tra téhož krále Václava, vévodkyn Ra-

kous švábská, povolána zpt do ech. Tuto tedj paní,

dcero krále Otakara krále Václava, ženu mnohými

stmi ozdobenou, Rudolf, syn Rudolfa, krále ímského,

v manželství ml a / ni zplodil vévodn .lana. jenž ]».t<.ni

svého strýce Albrechta, totiž krále ímského, ve Švábska

zabiL Tato tedy Anežka již po smrti Rudolfa, muže Bvého, a

jeho pohrbeni v chrám Pražském do ech v prvode opat

vrátila, kde požívala útchy milé bratra svého, totiž krále,

ale po nkolika letech zemela, jejíž tlo u svatého FrantU

\ Praze, Brdce p Zbraslavi pochováno. 1
) Tuto žena pak

byla nemén velkodužná, nežli urozená a znamenitá; nebot

kdy/ ji vykládali, že pi uprázdnni bratr její, král

lav, spokojen jsa dstojnosti otcovou a vlastními hrani-

cemi, necht] pijmouti císaství, velkodušn pronesla b]

o nichž právem jsem Be domníval, Že musím je vložiti v tento

• Kdyb] reškeren Bvt mimo prostor jediné dli

by] mým vlastnictvím, veakeren ten Bvl bych l>u<f vážila neb

tila, nebo ten zbytek bych pod bvou vládu a panství p

robila,

Kapitola LVU

mu krále Václava, jenž byl patrným proroctvím

následujícího zla.

_ Prozetelnosti Boži obyejn bývá postaráno, ab) nkterými

eními a nkd) vidními ve snach se nabývalo

II. vdova po Rudolfovi EU

•

ví kap \X\I\ zemela i

7

li:i: i' bod tc.lv aatao

návrat ik chce 1

• — .dnech".



Návrat vévodkyn Anežky. Sen krále Václava. 115

pedchozího poznání toho, co se pihodí. Potvrzuje to svdectví

Starého zákona, kde se te o snu Josefov a o vidních Da-

nielových. 1

) Kdysi tedy v tichu nevlídné noci, když král byl

na loži svém a spánku se oddav usnul, vidl hrozný sen, po

jehož spatení ztuhl tuk kostí jeho, a tém veškerá síla spí-

cího zemdlela. Toto pak bylo zjevení [toho] vidní: Zdálo se

králi, že stojí a bedliv pohlíží na stavbu svého nového klá-

štera na Zbraslavi, kteráž dílem podivuhodným poata byvši

od nho, však nebyla ješt dokonána, a že o dokonání tohoto

nového díla pelivou myslí horlivji pemýšlí, a hle, vír vtru

pišlý s návalem pinesl tak prudké dutí, že jako se pohy-

buje ttina, jež vtrem jsouc zmítána se ohýbá, tak se zdálo,

že s viklajícími základy pohybují se vrcholy onch ty hlav-

ních pevných sloup. Mimo to vznikla z návalu silných vtr
dujících víivá boue [ješt] prudší, jež neodolatelným dutím

pohybu mocn otásla a pohnula sloupy, o nž se podpírala

veškerá budova, tak že doléhající nával onoho pustošivého

víru hrozil, jako by celé ono nové štípení zcela z koen mlo
býti vyvráceno udeením tak velikého dutí. Ale zdaž král

v tchto úzkostech dlouho bude dímati nebo spáti, a neperuší

spíše sen tžší onen tžký sen? Zajisté, nebo tak násilným

dotknutím toto vidní spícím v postrachu noním otáslo, že

nebylo tžko, aby král ze spánku do bdní byl probuzen.

Nebo jak milující pi zpustošení vci velmi milované pokojn

mohl spáti, k jejímuž dokonání denn srdce peliv bdlo?

Povstal tedy král ze spánku podšen, ochablostí z pobouení

mysli sklíen, a ponvadž je nesnadno neprojeviti smýšlení

ve tvái, zatemnná veselost vnjší milování hodné tvánosti

nad svtlo jasnji ukazovala zasmušilost lovka niternjšího.

Dále král jako muž moudrý uznávaje, že sen jeho nebyl na-

darmo, nýbrž spíše pedzvstí njakého zla, byl zarmoucen.

Když pak král v tajnici prsou svých skryt vidní a výklad

jeho z pamti uvažoval, ejhle pan Konrád, zbožný otec, první

opat Zbraslavský, králi, jakož Bh tak rozhodl, se piblížil,

a že tvá královská byla smutnjší nežli obyejn, [to] s po-

divením se zármutkem smíšeným z patrných píznakv uva-

žoval. Ale zdaž ped opatem král pro sebe bude zatajovati

J
) Genesis 37, 5, Daniel kap. 7.



cap. l.VII.— LV1II.

. Utekou nejdvrnjší miluje chtél, abj o vdech

Moli, velikých i nejmenších vdl? Nemyslím.

- ii milých osob jeho opata tak

.. e si pál, aby bez rozdílu všech královských ná-

hodných píbh "ii spoluvdom u úasten byl. Ihned tedy,

- milujících, totiž vespolek -i tajnost

vidl a Bkryto ml, král opatovi jako svému

druhému já poadem vypravoval. : tehdj zbožnj «

»i
m

t

sob takovéhoto videm, vidu také znepokojena krále, milého

ehož Láskou vzájemnou jako duši svou miloval.

m byl znepokojen. Ale jak veliké
]

strastné trpkostí

dce zbožného opata zranila, ví on sám, jen/ to vy-

. a ponvadž posud žije, objasni ti. Ue
nepivolala propast, to jest, ab

neprohlonbil mezí jeho zármutku, zbožný opat po zpsobu

mudrce, jenž mnoho vci tebas nkdy tžkých na as žata-

pokojeného králi- slovy lichotné ei poki

sladce ukonejšiti. \
.
akkoli pro

tských vidní jemu vyložené mínní 0]

si strachu nahánlo, tel tehdy, an mír

ti, Zbraslav zcela ni'- protivného nesnášela, pece ku ]»<>-

obavu srdce odvahou úst a ipat

králem pesvdivými dvody uzavíral, /»• sny jsou

marné a neteba jich dbáti. Alf kdo/ nyní /i.jici od

tvrditi, že mm vidni královo bylo mátožné a nebylo sp

Ituchou nastávajícího tehdy zla, kdokoli spatil zárove

onou a poznal / politování hodné zkušenosti, že v i.

dob tolika protivenství, nehod a nevyslovitelných

Zbraslavi se pihodily V Pekrutá tudíž Bpousta oné neoceni-

telné zhouby, jíž v dobách Jindicha, vévodj Korutanského,

|i"t..iu dle jména a nikoli dle významu titul a jméno

bách ml, - celým královstvím eským Zbraslav

nemén trpící podlehla, pravdivým a vážným byla výkladem

tohoto -nu. i O kt- boui za lepší pokládám

nyní pomleti, nežli psáti málo nebo struné; nebo dlouhá

i politováni hodná velikost ono Siré bídy vyí lbyni stal se vyklad. A jako/ se du-

ji CVI1



Vyklad snu králova. Oddanost jeho k Pann Marii. HT

mnívám, král onen nikterak nepostrádal ducha prorockého,

když i v uklidnné dob šastného pokoje naped pedvídal

úzkosti budoucí tísn ; toho však zla pispním milosti Boži

neokusil, a jakkoli dí Cato :

Snu si nevšímej,3
; pece to ti pravím, že dlouho vc

Žádná netrvá stálá v stavu šastném, aby na ni pe
A osud zlý nepipadl. Která nyní je kvetoucí, stala by

Se potom vcí hynoucí. iní to zlý osud zle ušetující,

A Bh dovoluje, aby se to dlo, aby ho ctíti

Uml duch lidský, protože iní vci strmé rovnými

A umí bíti, umí však i hojiti ; báti se

Ho tak musíme, od nhož plyne to, co máme.

Brzo zlé, brzo veselé vci Bh pináší dle slov

básníkových

:

Moc božská pohrává si vcmi lidskými. 4
)

Kteréžto však promnlivé hry spolu vdomé iní. koho

chce a jak chce dobrota božská ze své svobodné vle.

Kapitola LVI1I.

O veliké oddanosti, kterou zbožný král Václav choval ku

blahoslavené Pann Marii a jak rád slýchal pronášeti jméno

Marie.

Co v tajných úvahách o posvátném zamstnání hojn na

mysli se pemítá, to se velejší touhou se slýchá, když slovy bylo

proneseno. Proež na dkaz vroucí oddanosti a lásky, kterou

král Václav ml k matce milosti plné, Pann Marii, tu výsadu

lásky od Syna této Panny zvlášt za dar milostivý obdrže^

že o této blahoslavené Pann slavnosti mešní a zvlášt Piosu

dejte, nebesa, s hry, totiž bohoslužbu o Zvstování, protože

v nm tajemství božského vtlení a vzývání i jméno Mariino

Bašto se vyslovuje, v své pítomnosti nejen v sobotu, ale

i skoro každého jednotlivého dne, ne-li slavnostn zpívati,

pece aspo sob zvlášt ítati dával. Také pi této bohoslužbe

vehni oddan stával, a kdykoli toto ctihodné jméno Marie se

;1

) Cato Dionysius, Disticha II.. 31.

*) Míní se Ovidius, Ex Ponto IV., '>. 49.
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ozvalo, - oima k nebi pozdviženýma i rukama, ušima odda-

ného Brdce otevenýma potéšlivé poslouchal, nebo íkal,

každá m8e, pi které v mysl jeho vštípené to sladké jméno

jeho nezazní, >lu>i jeho mén se zamlouvi . I

král následkem zakoenného zpsobu chvályhodného obyeje

tomu >•• piuil, že jednotlivým knžím, kteí u pítomnosti

král ta na nkolika zárove oltáích mše sloužiti méli,

-mini ústy ukládal, co a o em který z knzi i>.-ti nebo

ísti ml. Kdykoli tehdy mezi jinými chtl, abj Be íkalo I

poinutl vné, totiž mše za zemelé, naídil a tak t<> usta-

novil, abj k ostatním kollektám bez jakéhokoli prodlení pipo-

jena byla ona kollekta „Dens, veniae largitoi

vateli odpuštní), v níž se vyslovuje jméno Mariin...

/ toho sluchu jeho radosti a veselí se dostalo.

mu, Panno dobrotivá, královno nebeská, Marie,

lu) údl, protože Bladké jest jemu tvé jméno.

Nebot jméno tvé a vzpomínka tvá toužebná byla duši jeho.

Rovnž o témž.

I kdysi se svými dvrnými páteli dvrné na

vynikajícím míst domu opatova na Zbraslavi, který tehdj

Dov byl postaven. Král vyhlížeje oknem, duchem uvažujícím

rozhlížeje Bem i tam, a když rozkošná poloha Zbraslav a pí-

:i;i líbeznosl i líbezná píjemnost okolního místa, jei --

tehdj naskytovala nazíráni královu a pístojících, poskytovala

zálibu /raku azábavu jednotlivým smyslm lidským, a k tomu

práv iat<. okázalost místa dala králi látku k hovoru

nimi a také b pochválení, sám slavnj král pebytek vniti

oddanosti, kterou mel ku blahoslavené Pann, v tajní

zatajiti nemoha, proslovením u>t slovo dobré pronesl, ka takto:

Kdybych toto místo m/k..-: ma sbíhajícími Be ekami
Bvla strom) posázeni', pastvinami hojné, vinicemi, i>«>li

ne neplodné, jež potud rozkoši poskytovalo králm, paní své

Marii Pann darováním stálým štde nebyl udlil, nikdy ni-

k j jinému /«• svatých, snad ani samému Kristu nebyl bych

(ho) nabídl i míníš, vrný králi ? ('<> mlu

Zdali n n zpsobu víry, k.lw lovku ped
bem, Marii ped Kristem dáváš pednost - Vle abj o I



Oddanost krále Václava II. k rann Marii. 119

slovech, která z ducha nadšení, nikoli bludu ze srdce králova

se vyinula, nkterý z poslucha pohoršení nebo pochybnosti

si nebral, z jaké totiž pohnutky král taková slova ekl, jež

pevrácený postup víry si osobovala a tvoru ped Stvoitelem

a takové matce ped tak velikým Synem pednost dávala, zbožný

pan Konrád, první opat Zbraslavský, nad ostatní dvrné pátele

králi jsa dvrnjší, duchu královu rozumje, na dotvrzení zbožné

myšlenky, kterou král byl pronesl, uvedl v platnost mínní
svatého Bernarda, ka takto: Nikomu, vece, není pochybno,

že všecko ke chvále a slávé Synov pispívá, cokoli úcty a

oslavy se dostane jeho rodice.

Králi se výrok ten zalíbil, odmlel se, protože souhlasil,

nebo vdl, že z pravé víry, ne z milosti petváené, ale

z doléhající na lásky od nho tak ohnivá slova vyšla. Nebo
kdož rozumný by uvil, že vící král v závažnosti lásky

ped tak velikým Synem takové matce dal pednost, když

se dovídá, že on matce nikoli kteréhokoli lovka, nýbrž pouze

matce Kristov, totiž Boha a lovka, to udlil. Avšak pece,

jestliže tu velost své touhy, kterou ml k tob, Panno dobro-

tivá, nadsazováním výstedními slovy vyjádil, a jestliže zbožný

král, pobízen jsa láskou, ve slovech pehánl, což nevím, tvojí

vcí jest, matko moudrosti, rozhodovati a ped Synem svým,

jenž tak velikou velost v srdce královo byl vlil, rozsouditi,

ale i toto mohu jen vdti

:

Je-li dobrý, opatrný cit jeho, dobe upraven,

A oznaí výsledek, hle, jak velice ušlechtilé srdce

Tebe, dobrotivá, si oblíbilo, jíž král svj majetek dal;

budiž

V sídle nebeském bohat, jenž myslí vrnou

a oddanou odevzdal tob, o královno sboru andlského, místo

pobytu ve svém království eském, jímž asem ušlechtilost

ducha královského nejvíce mohla se zabavovati.

Kapitola LlX,

O pízni a lásce, již král Václav ke všem osobám duchovním

choval.

Kdo ví, že podobnost povahy vniterné od mudrc nejvíce

se pokládá za píinu pátelství a že na to, co duch miluje,



.. kn. L kap LIX.—LX.

n/i. zajisb snadno tomu porozumí, jak vel

duchem láskj k osobám duchovním všech jednotlivých ad
králv byl nesen. Nebo jakož jsme my sami s|

tili vlastníma oima, jež ; u Boudci jistjšími n<

/ rozdílných ád ctihodný pocel nemálo muž i ri<l< 'v

rán byl a pidlen, aby ve -horu denní družiny, sám je

pítomen byl v paláci královském, jak./

iv by] naídil, jichž pítomnosti nábožný pohled králm

bavil a píjemnou rozkoši zábavy plnou zbožnosti uvnit du

i tam Praemonstráti a Cisterciáci

I kižovníci znamením kíže odliší

\ni erní nmichové nebyli tu vidni lenivými.

Brati Františkovi a brati Dominikovi

\ Augustinovi zídka tam bývali po dvou,

\|. kším, |i ti| kteí správné nazváni i

ml

Také Karmelitáni tu jsou. Ti naukám žii

Vyuuji krále, takoví ukládají mu zákon

Slovy a životem kouce: Králi, vyhýbej se zlému

rozeznávej, pidržuj se dobrého, ale zlým pohi

\ nejen domácí Bbor duchovních radových býval pi ki

ale i dobrá povst <> zbožnosti králov tak Be rozšíila povš<

íiii- in všech zemí zvuk nejlepšího mínni • králi tak

Blavném • el, že vedením Blavné povésti ke vznešenému králi

nejen / blízkých, ale ne vzdálených konin Bvéta

in:il\ !• lových osob rzného stavu .-i radu denní

Bbíhati neustával. Spatili jsme zajisté nejen /•• všech kon

ikerého Nmecka, ale tu /. Rusi, tu / Prus,

tu / ftecka a nejednou / nejzazších konin l herskýcfa a pí-

inoi isobj a také pemnohé ki

k tomuto povstnému králi. / nich/ nkteí vousy,

jiní vlaaj \w zpsobu barbarském udržujíce, dle svého obi

slovanským jazykem slavili slavnost \tr

králem, ktei z veliké vtším majíce smysl

ují< •• dm a družinu toho l< a ád Btolo^

a nokrm> i nádob jeho, Botva nad to moli smysl, ale ] i

div s ki,i, ! uslj - t a sp



Oddanost krále Václava II. k eholnikm. l-Jl

moudrost Šalomounovu, 1
) ne marným pochlebenstvím, ale s du-

chem podivení králi mnohokráte toto ekli: Vtší jest sláva

tvá nad povst, kterou jsme o tob v zemích svých uslyšeli,

a pevyšuje velikost povsti velikost tvé moudrosti a moci.

A když ti odešli, hned jiní a jiní po nich picházeli, kteí

ovšem všichni laskav byvše pijati, laskavji pohoštni, po-

sléze dary královskými pebohaté poctni, s Bohem davše

králi tak štdrému, s radostí se vraceli na místa, z nichž byli

pišli.

Z mnohých zemí mnohé, chcete-li to vdti.

Štdrá ruka dárcova pivábila jako síla magnetu.

Jež k sob pitahuje železo. Pochvaly míti

Dvod král musí, protože veliké dary udluje.

Kapitola LX.

Jak zbožný král Václav zvlášt a jmenovité ád Cisterciácký

miloval.

Jakkoli náklonnost králova ze vnuknuté sob milosti

zbožné chovajíc útroby ke všem ádm obecné se vztahovala,

pece výsadou obzvláštní lásky pede všemi jinými ády zvlášt

ádu Cisterciáckému dobrota pízn královské ve stupni milo-

vání pednost dávala : proež ne bez zásluhy ve vniterné

podstat za mnicha musí býti. uznáván, jenž vyznavae rádu

Cisterciáckého nejinak nežli své mnichy a ád ten le svým

ádem asto z náklonnosti nejvniternjší jmenovával. Kdykoli

pak z pouhé náhody král njakého mnicha Cisterciáckého

spatil, teba ho ped tím nikdy nevidl, k tm. kteí pi nm
byli. s radostí íkával: Hle. tam jde mnich našeho ádu.

Mnich pak Zbraslavských ne jako mnichv, ale spíše jako

vlastních syn dbala a znala je ušlechtilá [jeho] pokora, tak

že kteréhokoli z nich jménem vlastním i jménem úadu oslovo-

val, a kdo by krále neznal, z dvrného hovoru jeho snad za

bratra mnichu by pokládal. Také po pedpisech kázu ádové a

chvalitebném obyeji ádu Cisterciáckého se horlivé vyptával,

po em se vyptal, to v pamti podržel, tak že vedením lásky

l

) Viz :;. kn. Král., kap. 10,



Kronika Zbraslavská, kn. I.. kap. l.\. -LXI.

__ leckdj o rádu vle vdl, Dežli osoba nékterá, jež na as

bývalá kláternikem. Následkem ehož k opatm, kteí denné

byli pítomni ped tvái královou, kr.il nejednou Be obi

g pokorn dobrotivou náklonností: To a to, ka. již curi naši

mnichové a Bynové v konvente. Nevázaným vak duchm,

marnosti Bvtské oddaným, tak Bvatá dvrnost se nelíbila,

a bezbožnost nkterých lidí nazývala ho jen králem mnichv

a knzi. 1
) <> zhoubného utrhaní zbrklého úsudku! Jal

varuješ Bvá dsta v nebe klásti? Ci snad jsi neslýchal isti:

Bvatý budeš,") a kdo b nevinným kráí, veden bývá

Hospodinem? Kéž se b nedotkne sykot tohoto jazyka lsti-

10, ó králi, ale jakožto pítel náboženství s dvrou rci:

Nech zeme duše má Bmrtí Bpravedlivých, I
a nech poslední

i mé jsou podobny jejich; oni pak závistníci tvé Bpásj

vyznávati budou v ohrad, v nížto nebydlí žádný ád, nýbrž

neustál) ds
Pokud král žil, toto nejastji iikal:

I.VhI. jemuž Brdce oddávám, jest mj ád < isterciácký,

Ten já znám, jeho podpory bí žádám,

To ád Bvatj a tak veliký, že nedovede asty

Žádný Slovek vysloviti, ani Brdcem uvážiti, kvétá

Chvály jest pln, ale chd Blávou klamu.

Srdcem holubicím žije v odévu ovím.

Pede všeck) Btayím jej, jemuž nyní sebe i
-

odevzdávám.

Odmnu dstojnou za mne mu dej, dobrotivá Maria,

pcuje jej onde, pokrm jeho mne živl zde.

Kapitola LXI.

O slavnosti korunováni slavného Václava, krále eského.

Herojský |t»>| rozmr a velikolepá b by

Nyní ukouti mohla mysl moje a napsati dovedla

elikých inech, \ tchto dobách nedávno sbhlých,

aého mínni n a Dalimila, FRB III

liie \\ letriti .

.
1"



Oddanost k rádu Cisterciáckému. Pípravy ke korunovaci. 12o

Když korunován byl král, žezlem ozdobený: 1297

To chce mysl má a není s to ; bez pohany

Proto budiž : mj s ní strpení, protože prázdné má schrány,

Tak že v nich malé vdní mohu shledati;

Ale potšuje mne dosti, co dí Seneka :

Nejvtší zpsob chvály jest podlehnouti tomu, kdo po-

chváleu býti má, a když ctnost chváleného pevyšuje síly e-
níkovy. 1

)

Milosrdným ízením krále mírumilovného, jenž s pový-

šeného sídla nebeského v podob lidské do údolí naší bídy

sestoupiv, lidem dobré vle na zemi -) mír zvstovat a udlit

byl pišel, po boulivých mracích nesvornosti milé roz-

jasnní pokoje a míru v království eském nastalo ; u krále pi-

rozeného radost ze žádoucího dobrodiní božského daru povstala,

lid království ve svém králi hojnji se raduje a tší. Když tedy

takto zmírnny byly žaly protivenství mírnéji vanoucím vtrem
štstí, když kvty útchy v zemi království eského vyrážely,

a také na krále pirozeného s dvrou se usmívaly pibývající

šastné pokroky, o sláv pedk, zvnlých král, jsa sám

zrozencem královským, ddic království ze vrozené sob žíly

velkodušnosti ušlechtilou myslí jal se pemýšleti, a to v mysli

opatrné stále rozumné pemítaje mlky uvažoval, že by za-

jisté stav jeho vyžadoval, ba ke cti království to nejvíce pi-

náleželo, aby skrze dobrodiní zákonitého posvcení, píslušnou

pípravou jsa vyznaen, korunu a žezlo království pijal

a na stolec otc svých slavnostn vstoupil a názvu králov-

ského ádn dle vci i dle jména nabyl. Tato vle králova,

jakoby rozhodnutí tiché úvahy, veejn pedložena a ode všech,

kdož slyšeli, schválena. Nebot jak se mohlo to nelíbiti, k emu,
aby se to stalo, všech pán, rytí, mšan díve již pobídka

napomenutí zpsobem pesvdivým pracovala ? Když tedy

všickni v jedno souhlasili a z dobrého úmyslu svého piroze-

ného pána spolu se radovali, den a lhta ke královskému

korunování od nich dosti vzdálená urena, aby k slavnosti

tak významné bohatá zásoba všech vcí opatena byla. V-
douc pak moudrá zbožnost krále, jenž ml býti korunován,

l
i Seneca, Ep. 102.

J Luk. 2, 14.
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i; . ponvadž <m jest král král

panujících ') a kní/-- králv pozemských, a že dle -

tvl krále Šalomouna v ruce i I ka/<lý král a srdce

kamkoli bude chtíti, j«-
> postupn vy-

tpovala k vrcholu království svého, jala se nejprve hledati

kri

Neuinil tuhu král nerozvážn ani pošetile,

bo eho vyhledával, pom sáhoval,

[hned tedj k Bvaté stolili apoštolské, kde -nlln své má

svazovati a rozvazovati, k nejvyššímu biskupovi panu

Bonifácovi VIII., jenž vydal Šestou knihu Dekretalií, slavné

slavnostn vypravené poselstvo své král vyslal proto, ab)

nejprve svatého požehnáni od apoštolského pána nabyl

nebo úmyslu králova jakožto poslušného syna aby pravá matka

kurie ímská nebyla neznalá. A za nedlouho vrátil

• lim. potšeni výsledkem i esty své, neb

jim uloženo bylo, pozdrav a milost požehnání apoštolski

svolení k úmyslu královskému králi bedlivá vrnost jeho

posl dle pání pinášela. 6
) Také tíž poslovi Iskj

lisí bullou zpeetný, \ nmž ctihodným otcm, pánm •

tmu Heidenrichovi Sedleckému, Konrádovi Zbraslavskému plná

oprávnnost moci apoštolské se udlovala, 7
) že tohoto ki

choti Jitkou, kteí co nejdíve man býti koruno-

váni, ode všech okov vyobcování / církve, jestliži

upadli, i ode všech závazk hích jejich mají rozhešiti z i

mého nejvyššího biskupa, aby tak jsouce omyti ode vfi

skvrn) vin, i rdomim podstoupiti mohli sví

•
• pomazání královského.

Tak od poskvrn) oištnému b prostým Brdcem

láno tehdj pomazání, shodné se zákonem.

Potom k nejdstojnjšímu panu Gerhardovi, arcibiskupu

i M •

l»ylo bullou

ke kurii byl tak< Petr i Upeltu,

.

. Rejr. II 1746.
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svaté stolice Mohuské, 8
) k jehož povinnosti náleží korunovati 1297

krále eské, poslové královští záležitost úmyslu králova do-

nesli, jemuž vyložili, jak a k emu král ctihodné jeho osobní

pítomnosti si vyžaduje. Jež metropolita dobrotiv pijal a je-

jich žádosti jak pro posvcení královské, tak pro vlastní od-

platu dobrotivji. neodporuje, svolil a souhlasil. Nebo ježto

nikdo není nucen na vlastní žold bojovati, podle osvdeného
obyeje králové eští, když korunu pijímají, udlují štde
svým korunovatelm sto hiven zlata nejistšího. V t<

; však

dob. ponvadž týž arcibiskup stolicí apoštolskou zachycen byl

v osidla suspense a interdiktu, této královské záležitosti ne-

jedná pekážka se naskytovala. Po rozumné pedchozí rad
poslové znovu posláni k papeži, a abych dlouhé [jednání] shrnul

v krátká slova, nabyvše žádaného pání, poslaní poslové, na-

vrátivše se, pro metropolitu Mohuského takovouto vymohli mi-

lost, že aspo v onen den smí vykonávati plné svj úad,

kterého slaviti se má posvcení korunovaní: to na tu dobu

arcibiskupovi a králi, jenž ml býti korunován, stailo. Nebo
onen den za nejslavnjší v roce každý z nich pokládal : a

tehdy se stalo, co následuje:

Rychlí poslové mnozí, silní mladíci a dosplí,

K místm vzdáleným, nepomíjejíce blízkých.

Tehdy se rozbhli, kteí listy královské nesli,

V nichž tento byl obsah: Ponvadž král korunu

Chce pijmouti a slavnost ctihodnou konati,

Knížat všech proto žádá, aby s družinou svou

Hojnou pišli, že z toho vtší radost bude.

Zve i mšany, aby bohatý pišel s chudým,

Nikdo aby nebyl vyat, protože každý pítomný obdrží a

Dostane odmnu, kterou si tehdy odnese dom.
Jedno ti hlásám, až pijdeš, jako píteli

:

Chra si mšec a mj dobe zadrhnuté uzly,

Pijde-li kapsá, dej mu silnou ránu,

Hled k tomu opatrnji, ale neež mu uší.

Nebo jako chlapec jsem slýchal, potom i ze zkušenosti

zvdl,

Že ze svatého shromáždní picházejí mšce bez uzlu.

8 (rerhart z F]ppensteina (1289— 130o



.i. kn. I., kap. L\I.—LXIl.

Tin tu nediv -<•. pjdeš-li takt Isud,

Proto aediv se, jestliže zde krádeží budeš posti;

Proto nediv se, nebo tam tehdy zlodj bude penz,

\ nebudeš-li opatrný, v ume. budeš oklamán,

NeuvéHŠ-li, Bám na sob toho trlnlv zku -

Kapitola /..V//.

<» dni slavnosti ení pana Václava, krále eského.

Když tedy všecky potebné vci k nádherným slavnostem

tak znamenitého svátku Bkrze píhodné kupce a obstaravatele

královy \ prbhu rozsáhlé dol*y také /» vzdálených krajin

byly pineseny a v hojnosti neocenitelného pebytku spoá-

dal • nejslušnji byly pipraveny, nastával den oek
ného veselí, také pítomnosti a píchodem nejdstojnjších otcv

a pán, pana < rharda, Bvaté Moliuskó, a Burchard

Magdeburské 1
) Btolice arcibiskup, biskup pana ehoe Prai-

Bkého, pana Theodericha Olomuckého, pana Albrecht

Bkého, pana Jindicha Kostnického, pana Petra Basilejského,*)

pana Frisinského,3
) pana -lana Krakovského a Lebusského,4 )

také pítomnosti ctihodných otc pán opat všech jednotlivých

l, Cisterciáckého, Premonstrátského a svatého Benedikta,

jako/ i píchodem veškerých probošt, pevor, dkan,
novník, fará a Bpráv kostel, neb a( jakoukoli hodností

vynikali, / království eského i /. mnohých cizích konin, na

' Burchard Magdeburský bylceatou ke korunovaci piepaden,

kteí liili- jeho i - domáhal Be nábrad* . Brom I

5( Paulei Formulá Pn

\ ipeltu, biskup Basilejsky 19 •

pol arcibiskup Mohucskj

apem Krisinským byl tenkrát 1288 1311) Hmicho a Wit-

LI lili

Lubucens lelné man
niki. li Lubek ; biskupem Lebusskym byl imkiit Konrád (1*8 I

listinné dosv< d< ena Ki :.- II 1764

biskupfl jmenovaných listiny zjišuji jesté také pitom*

biskupa Babského, Jindicha, biskupa Mersebun
:i Jindicha, bisl Aer, Insula S Maríae Reg
II

; snn n aíie k ;i ]> l.\l\ .
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stala šastná hodina toužené veselosti; mimo to slavnou pí- 1297

tomností vznešených knížat, pana Albrechta Rakouského, Bole-

slava Slezského, Hlohovského, Opolského a jiných vévod, ')

rovnéž spatením znamenitých knížat, pana Hemana Branibor-

ského, pana Otty s kopím, pana Fridricha Míšeského mar-

krabí 6
) radost žádoucího veselí tak slavnostn se dostavuje. T

i

Také rozmnožovala slušnost oné slavnosti ctihodná a zname-

nitá urozená pítomnost hrabat ze mnohých zemí, svobodných

pán, rytív a nesíslných jiných šlechtic. Nastává tedy

slavnost okázalá, protože zasvitl den slávy, kterého zazáilo

slunce v království eském, jež ped tím bylo v mlze ; nyní

však záíc lesknoucími se paprsky u vítzosláv povstalo

slunce, a shromáždni jsou.*)

Právem nazýván býváš sluncem, ty králi, královský po-

tomku !

Tob tedy, ó králi, který jsi pokládán za slunce spravedl-

nosti na zpsob pravého slunce, slávy vcné, se praví : Po-

vstalo slunce, a shromáždni jsou.
8

) Kdo a k emu? Sešli se

zajisté knížata v jedno, 9
) nikoli proti Hospodinu a proti Po-

mazanému jeho, ale sešli se knížata v jedno a králové, aby

sloužili Hospodinu a Pomazanému jeho; nebo jakož kdysi

onen lid Israelský pišel všecek do Ebrona, by ustanovil si

Davida za krále, 10
) tak lid tvj a dm otce tvého, jenž jest

ást ddictví tvého, sešel se v jedno, aby usadil t dnes na

stolci otc tvých, aby ustanovil t knížetem a nad sebou krále

svého pomazaného, ó králi, ty jsi pán, tento pak lid tvj

a ovce pastvy tvé a modlí se dnes za tebe : Nech pomaže

té Hospodin Bh tvj olejem veselosti ped úastníky

tvými, nech slouží tob tídy lidu, budiž pánem bratí svých,

5
)
Boleslav Svídnický. Jindich Hlohovský. Boleslav Opolský a snad

i jeho bratí (srovn. FRB. IV. 74. pozn. 5.).

6
)
Jest to Friedrich der Freidige. o jehož osudech již svrchu stala

se zmínka 1 srovn. kap. XLV1I., pozn. 2.).

') Vedle jiných v kronice jmenovaných zdá se, že byl pítomen

také Albrecht, vévoda Sasky (srovn. Reg. II. . 27">4. 2755, IV., . 1909).

O politickém významu této slavnostní schze knížat (namíené proti

Adolfovi Xassavskému) Graebner 120 n.

"1 Žalm 103, 22.

9
) Kniha Esther 10, 8.

10
,i 2. kn. Král. 2.



I.XII.— LXI1I.

1297 k eil rob,11
) budiž "ii zloeený, b kdo by dobi

nech naplnn jest dobroeením, a vzrstati pop

Bh mj jak" písku \ moi 1 -! a nech daruje ti požehnání

z rosy nebeské, a nech sklánjí >•• ped tebou synové matk)

• budiž pánem bratí Bvých.

Když tedy srdce veškerého lidu bylo sjednoceno a páni

line za pomazaného Pán, totiž za krále svého, aby na
ni •,, - pomazání vylito bylo, ejhle léta Pán 1297, vku
pak krále Václava dvacátého d Letnic,

11/ tehdy pipadal na _. ervna, ve tvánosti roku jubilej-

ního, za jásotu veškerého lidu v Praze v hlavním chrám
lle hlavního oltá< 10 Víta muedlníka od ctihodného

pana Gerharda, arcibiskupa Mohuského, an pan Burchard,

arcibiskup Magdeburský, a jiných

slavných co nejslavnji - povinnou slušnosti a úctou kolem

lo, nejjasnjší kníže pan Václav 11., estj král Úesk

roveú - chotí svou, vznešenou pani Jitkou, pana Rud

nkdy kiál<- ímského dcerou, po vzývání a pispním mi-

'i Ducha Bvatého co nejslušnji a nejoddanji ozdobami

královskými, korunou a žezlem královským, po pedchozím

Bvatém posvcení a pomazáni i opaten. Ach, jak

veliké z toho veselí a jásot plesajícího lidní A.cn, kolik a jak

tné oi veselících se prolévaly >l/> / pehojné radosti

uvnit vyvrající! Ti hlasy neumlými, ale jaké jen cil radosti

/. mezi vykroivši utváí, volají a pokikují, jiní radostí sotva

sauii sebe znajíce, hymnus T Boha chválíme prozpvu

provolávají, jiní krále v ozdob jeho vidouce, radosti zapome-

nuvše na všeliký nápv, jásavým kikem wiji.

uce: Slávou 13
) a ctí korunoval jsi jej, Hopodine, a po-

•

i nad díly nikou Bvých, vstavil jsi na hlavu jeho

korunu 14
) /. kamene drahého. Byl pak všech hlas jediný

a modlitba: Ar žije knil Václav, a žije král Václav, i od-

- i, j koue : A /ijr král na vky. i Amen.

17.

-

K'



Korunovace krále Václava II. 129

Tehdy lid jásá, kikem dvr se ozývá,

A cho celý zpvem knžstva stává se hluným,

Tito tehdy povyšují zpv, a jiní poskakují,

Radujíce se v mysli z krále nového moudrého

ííkou : Král blažený bud životem neustálým živ,

AC kraluje, prospívá, šasten budiž nade vše.

Kdož by se neradoval a isté radosti nechoval,

Když spatoval, že shromáždní veselé snaží se

Jediné se veseliti, nedovedou ústa tuto radost vypov-
dti,

Jež zahání smutek. Požehnej krále, dobrotivý Kriste.

Kapitola LXIII.

O drahocenné výprav, uchystané ke korunovaci královské,

a o mnohém lidu tam tehdy shromáždném.

Aby povinný obad korunovace a dstojná ozdoba i ve- 1297

lcbnost zámožnosti královské, jež jasnými názvy k nejvyššímu

vrcholu teba povznášeti, o nco prostji nebyly provádny,

nežli náleží, zbudován byl pro pohodlí královské i dvoru mezi

horou Petínem a behem eky ') Vltavy na poli rovném a pí-

jemném palác podivuhodné velikosti a slohu ze dev poeza-

ných a osekaných se svorami železnými, jež takka na vždy

mohly trvati, a ten ponkud do vjše od zem pozdvižen byl

mocnji, tak že pístup a vchod poskytoval po stupních. Stoly

a sedadla i vše, co mohlo náležeti k slavení hostiny, dle

toho, jak povaha umlcova to mohla pedepsati, nieho z toho

všeho nebylo opominuto, krom toho i veškerého paláce a

stanu královského ochoz a okolek obložen byl pedrahocen-

nýrni látkami rozdílného druhu a barvy, jež vykládány byly

rznotvárnou ozdobou ze zlata i stíbra i drahého kamení a

nemálo mezi jasnými tváemi knížat se skvly; a tak to vše

bylo uinno co nejdstojnji a dokonale. Stálo za to potom-

km doporuiti takovou slavnost, od nás jednou spatenou,

kterou i sama vzácnost doporouela.

l
) Asi nkde na nynjšním Smíchové (Tomek I 2

, 368; srovn. zprávu

Beneše z "Weitmile FRIí. IV., 462).

Kronika Zbraslavská. J
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Ale co povíme o množství, když dle Bvdeetví krále

omouna Cest králova *) záleží ve množství lidu v Zajisté da-

leko a Široko rozeslané poselstvo a hlas. jen/ kulující povésti

o slávé krále, jená ml býti korunován, díví- se rozešel po

ch zemích, nedopouštl, aby pH t^^to peznamenitých slav-

nostech málo lidu bylo pítomno; nebo shlukl se tam lid

nesíslný s touze Boadností jako písek, který jest na behu

moském. Skrze pítomnost tak nesetného množství velikost

menta Pražského se zmenšuje, šíe ulic se sužuje, veškeré

rozsáhlé místo následkem toho se Btává tsným a úzkým.

Nebof jak máme mysliti, že by bo nestalo úzkým jediné místo,

na které ze všech zemí okolních lidé pímo jako na je-

diný bod Be Bbíhají? O Praho, Praho, msto velikého krá-

lovství, raduj se a vesel se, nebo nyní pje Be i tobé píse

selostí. Nad zedmi tvými postaveni jsou. kteí po celý den

a noc neumlkají chváliti jméno nového pomazaného tvého.

krále Václava, a po všech ulicích tvých ode všech pšj<

/p\ povýšení a blaha. O msto slavné, jak veliká jest nyní

sláva tvá, a jak nesmírné místo majetku tvého, pozvedni vkol
oí svých a viz, všickni tito Be shromáždili, pišli k tob,

• ky koniny ji/ již poctívají tebe pro pomazaného tvého.

jenž pomazán jest tobé ke slávé a chvále <> msto Bia

jak veliké nyní v tob bohatství, uvnit dom tvých líce a

Koky stru odívají se lussoin a nachem, ti idy tvé v noci. /a-

pudivši temnoty, záivým leskem kmitající pochode osvtluje,

vn pak v rozbitých všude Btanech roviny tvé plni s<- kvn-

.1 bujnosti potomstva rytíského. <>jak krásné, jsou Btanj

v okruhu tvém, msto pelesklél Ti od východu a západa,

jiní od BOverU a jihu rozbili stany BVé králi tvému a tob
k stálé sláv, aby Bynové, kteí >• /rodí a povstanou, vypea-

lovali synm Bvým, aJby poznalo drahé pokolení a vypravovalo

o velikolepých inech tak velikého krále. Nech však pochopí,

í odhadnuti to dovede, jak velikj tam byl úhrnný
]

dani a jak veliké mnoŽBtVl lidu. protože, jak mne vykládal

Kniha Písloví i

v
i alá nái brala Prah adv ritatu

i piMua, tu doslovné, tu volnéji reprodukovaných,
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ctihodný muž, pan Lutold, fará z Ústí n. O.,
4

) jenž byl tehdy 1297

písaem obroním, jen pro hosté a píchozí obroku ode dvora

královského se tehdy vydávalo pro kon, kterýchžto koní poet
byl sto devadesát tisíc a mimo to tisíc koní, k tomu však se

nepoítal obrok, který se dával pro hojné lidi domácí a ty,

kteí mezi stálou družinu byli poítáni, jichž pece poet není

malý. Také na Novém námstí ) skrytou chodbou podzemní

zízeny byly prameny, z nichž jako z eky víno si nabíral,

kdo chtl. Nemohu také nikterak mlením pominouti, že jen

v dob korunovace za vejce slepií vydáno bylo osm set

hiven tžké váhy, a budeš-li obratným potáem, žádám t,

abys poítáním vynašel, kolik bylo piják vína, kteí v dob
korunovace jen za led pro ochlazení na víno pikládaný dvacet

tyi hivny stíbra Pražské váhy vydali ; když pak to najdeš,

sem pipiš, nebo spchám postoupiti k jiným vcem, zde se

nemohu déle zdržovati.

Zde a onde se zato, hledíš-li spatiti vci podivuhodné,

Raduj se s králem, co je nejvýš hodno chvály,

Dvr králv má, kde nikdo nestrádá nedostatkem ani

nehyne.

Všickni se tší a v krocích svých se druží.

Vidíš tu mnoho krásných vci s tváností dobe uhla-

zenou,

Vidíš zde mnoho tu dobrého, tu zlého, nkdy pošetilého.

Je lidu mnoho, tu je moudrý, tam pošetilý,

Je lidu mnoho, tam jsou jinoši a dosplí,

Je lidu mnoho, jsou tváe sob nepodobné;

Tak jsou i mravy: ten touží po majetku, jiný po dstoj-

nostech,

Ten prosí, jak zvykem jest, ten pro est dává,

Dávají páni, sluhové nesou dary jako soumai,

A tak pánové jsou poctni, obtíženi jsou

Sluhové dary královskými; to iní korunovace.

Poslyš nyní. iny, které se tehdy tam staly

:

4
) Ústí n. Orl. tvoilo sted východoeského panství Zbraslavskému

klášteru udleného (sov. Reg. II. . -2004, Tadra . 15).

3
j Prostranství od nynjšího Uhelného až pes Ovocný trh (Tomek

I
2

, 231—2).

9*
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Toto se pinii Be štíty na ramenou srážejí,

Onde mladíci mladistvé liry provádjí,

NaprAiené kopl lamou. stojís-li nedaleko,

Toho Be hodn Btez, aby Be ti to nedotklo tváe.

íenl ulice, jež by nebyla plna tance.

Tento cech?, ale i druhý Nmc
Dle zvyku radoval se lid ten, rukama hojné tleskaje,

Nebo zde Mu\v u/ívaly rlastního svého umní,

Bnbny, cithary, kory. trubka i zvuné harfy.

Bota, pišfala, lyra Be ozývá s podivuhodnou sladkostí. 6
)

Veškeré druhý her byly tu: tam bží nazí,

Al>y byli obratní, pstníci nejsou tam bezcenní,

Ten dovede zpívati, nkterý báse pednášeti,

Po kotmVnh taniti, a onen i po rukou dovede choditi,

Je tam veliké kradení, ale nechci povédéti víc.

To postaí vdti, že jsem spatil každého se vraceti

- tak veliké slavnosti veselého, nikoli se srdcem obtí-

ženým.

Prosme Krista, by chránil krále tohoto,

I»il mu útchu, každý lovk a( ekne: Ameo.

Kapitol >i LXIV.

Jak zbožný kial Václav následujícího dno po Bvé korunovaci

nový chrám založil na Zbraslavi

Ze správ historie král zvdli jsme, /< pemnoal kra-

lové Judští nejen za dosažené vítzství nad nepáteli, ale i za

pijatou slávu pocty druhdy picházeli do posvátného chrámu.

jenž byl \ Jerusalem, a tam pinášeli obti a zvíata obtní,

sírné obti Hospodinu Boha Sabaota obtovali; to teme
•i.' išovi iJosiášovi. ! Co menšího, nežli tito králové JudšU,

vykonal tento král mladistvj a penéžný? Zajisté nic [menšího],

iin jediný král Šalomoun / tch daru, které mu Otecjeho

David byl sestavil, vystavl \ Jerusalem chrám, v nmž lid

h a jejich latinských, i I

18—15.
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se klanl.-) Králové tedy Judští a Jerusalem ští, kteí byli potom 1297

obtovali sice v chrám, ale nikoli chrám, tento však nový

král nejen obt píjemnou obtoval v chrám, ale i chrám

pinesl Hospodinu za obt. Proež aby král nejvdnjší ne-

upadl v chybu nevdku, vda, že nevdk vysouší pramen zbož-

nosti, rosu milosrdenství a zdroje milosti, a také aby z ob-

drženého dobrodiní, nezapomena svého posvcení a pomazání,

prvotiny obtoval Bohu, králi velikému, usmyslil si v srdci

svém založiti a postaviti na Zbraslavi nový dm Hospodinv

ku poct Boží a Pann Marii; pispíšil si tedy král s dílem,

které dlouho u sebe choval v mysli hledající píležitosti. Když

tedy naplnil se pamtní den a peslavný obad korunovace

královské, hned druhého dne bezprostedn následujícího, to jest

v pondlí svatodušní, jež tenkrát léta Pán 1297 pipadalo

na den 3. msíce ervna, s veškerým dvorem a zástupem Jun. 3.

knížat, šlechticv a všech jiných, kteí ke dni slavnostnímu

se byli sešli, král nov korunovaný k založení svému na Zbra-

slav pišel asn z rána již po východu slunce, kde král hned,

odznaky královskými jsa ozdoben, na míst uchystaném a v zá-

klad k tomu díve vykopaném a ureném nový chrám za-

ložiti hledl, který podnes poatý se spatuje. Pan Heman3
)

tedy, arcibiskup Magdeburský, zárove s králem a panem

Konrádem, prvním opatem, any sbory mnich vkol pi tom

stály a ply, s obtováním a velikou zbožností základní kámen

položil, na kterémžto kameni napsáno bylo zlatými písmeny:

Ježíš Kristus. Kterýžto když byl položen, a oni vyšli ze zá-

kladv, eený již pan Heman, :i

) arcibiskup Magdeburský, slav-

nostn v pontirikalie j.a odn na míst, kde nyní stojí vtší

oltá blahoslavené Panny, v témže chrám, an pi tom sedl

král v královských odznacích a stáli ctihodní biskupové a páni

eho Pražský, Theoderich Olomoucký, Jan Krakovský, Albrecht

Míšeský, Petr Basilejský, Jindich Kostnický, [Konrád] Le-

busský, [Emicho] Frisinský, mši o zvstování blahoslavené

Panny, totiž Rosu dejte, nebesa, s hry, s nejvtší slavností

sloužil, sedmero biskup pi té mši zárove zpívalo Alleluja,
4

)

2
) Tetí kniha král 6.

3
J Má zníti Burkard.

*) Jest pravdpodobno, že biskupové pítomní korunovaci úastnili

se také tohoto obadu, takže poet jejich byl vtší, než kronika udává
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i nikdo, jak w domnívám, jenž pítomen byl korunovaci, ne-

lOBácel pi tomto založení. Kily/ puk mše ona bylí skonceua,

král korunovaný, žezlo království drže v ruce, vystoupil, a

v okruhu základu Chrámu již založeného dv sté ctvn et

,tiv .i šlechtic králoi kého a mnohých jiných zemí

:n rytíským. Z toho chvála, z toho sláva <

:,.i reky. Dílem pak rukou svých zbožnost krále tohoto

nepohrdala, oýbrž všímala si bo okem stálé podpory a ne-

ovlažovati Štdrými dary, co štípila jeho pravice, au

Bh a/ posud podle Bvé milosti popává zaatému chrámu

vzrstu.

Pijmi, Kriste králi, novj statek dává tento zbožný král,

Král od verejška pináší ti rychle vzrostlé ovoce.

Král tento za píklad Bvatého Blibu pravé chrám

Poíná Btavti, když držeti nové žezlo

Království poal, nikuli ze Brdce lenivého |to|

Uinil, ale žádoucího zalíbiti se vznešené Marii

\ Synovi jejímu žádal, aby koncem blaženým jeho

ŽÍVOl se uzavel ctnostmi vykoupený:

Budiž opatrován dobrým strážcem .jeho život.

Ve Bboru andlském upevnn bud jeho život

Vždy Mastný, tak a trvá po udušeni škodného klamu.

Veden pak jsa nesmírnou láskou, kterou ml král k svému

založeni, navštvoval denn Zbraslav, oikdj bez daru a útchy

nepicházeje, a nejen pítomen jsa tšil Be / nového díla, ale

i aepítomen z pouhé upomínky a zmínky, jez o jeho založení

o<i kohokoli se stala, v duchu velmi hojné se radoval, a veškera'

žalost ho opouštla.

Kapitola LXV,

itky, slavné králové eské, zakladatelky Zbra-

slav.

Rad hynou jako marni- sny.

\ mái h veškei fi esl preludná.

. kap l.\ll. poan. i lni- i ervna 1197 datovaná li-

Ipuatky dobrodincftn italom kláitai i Zbra-

| 11 8.), uvádí také jména i
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Vci smutné nastávají nám, když veselé odstupují, 1-297

A hyne jako tráva, cokoli vidíš píjemným.

A není divu, protože, jak Šalomoun tvrdí, vrcholu radosti

náek se chápe, 1

) proež sama Pravda, jež bytostí svou jest ne-

zmnitelná, a stojíc pevn, dává všemu se pohybovati, vyklá-

dajíc pomíjející promnlivost tohoto svta pravila : Království 2
)

mé není s tohoto svta, nebo svt pechází i žádost jeho.

Jí však samotné eeno jest: Ty pak sám jsi tentýž, 3
) a

léta tvá nepestanou. Tak 4
) tedy obrátila se v náek harfa naše

a nástroj náš v hlas plaících, a právem, protože tak píjemné

svátení a tak peslavné od východu až na západ slavnosti

zatemnila smrt pedasná a pro mnohé žalostná slavné paní

králové Jitky, zakladatelky Zbraslav, sedmnáctého dne po

korunování jejím, to jest 18. dne ervna. jun ís.

Znamení smutné maí ušlechtilou slavnost,

Veselý poátek oslepuje rychle picházející smrt.

Nebo korunovaná po takové slavnosti vdné,
Ach, žalosti! -zbavena svazku tlesnosti dobrá Guta,

Jméno mající dle vci, žijící slavn bez viny;

Bývala slavnou královou, jíž budiž lékem

Štdrá pravice Boží, dadouc jí místo odpoinku!

A kdo by neplakal a celým srdcem neželel,

Když spatoval, že mrtev leží vzor

A zrcadlo pravé znamenitých žen,

Zachovávající ctnost a jiným udlující spásu;

Byla chvály hodná, ušlechtilá, cudná, dobrotivá.

Když pak táž zbožná paní, králová Jitka slavná, pi

vzmáhající se nemoci, kterou si byla utržila pi porodu dítka

tehdy nedávno pedcházejícím, podle prudkých bolestí jako

podle jistých posl smrti poznávala, že jí nadešla poslední

lhta života, moude jala se initi poízení o statku a dom
svém a pomýšleti, co by prospívalo duši; následkem ehož

nich pítomných, tedy vedle Gerharda Mohuského také Theodora Ráb-

ského, Jindicha Kwidzinského a Jindicha Merseburského, za to však

v jejím výtu chybí biskup Frisinský.

") Kniha Písloví 14, 13

-) Evgl. sv. Jana 1«, 36.

3
j Žalm 101, "28.

4
) Kniha Job 30, 31.
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-tmi církevními posilnna pana Konráda, prvního

pata Zbraslavského, jehož z.i živa upímn v Kristu milovala.

umírajíc vykonavatelem své sávati ustanovila, nebot roxSaf-

uosti jeho Bvila rseck] á, aby / toho almužny inil

vdovám, >í i « >t k u ni a nuzným, rozdílel i vyplnil, co jakýmkoli

zpsobem bylo naznaeno, a dával jednomu každému, c

mu dáti mel": což vše se i stalo.

Stála kdysi •• jakémsi velikém svátku tatí. zbožná a chvály-

hodná králová, dobrotivá duta. na Zbraslavi na povýšeném vý-

stupku kaple Bvatého Jakuba apoštola, když ješt konvent tam

konal bohoslužbu, a kdy/ vidla. /« všickni mniši odni jsou

v bílé kukly, jakož zvykem jest, a že jediné opat jejich, pan

Konrád jo !>••/ takového bílého šato, bylo ji divící se tomu

,i po tom se dotazujíc! eeno: Pan opat / tó píiny je bez

kukly, protože zídka kuklu dlouho bí zachovává, ale dává

ji tomu, kdo jí potebuje. Králová mlela, mírky dala >i pi-

nésti jemné Bukno / bílého šarlatu a dala udlati kuklu opa-

tovi, jenž ji neml, a kdy/ konen opat pišel, králová sh>-

ženou kuklu, v isté plátno zabalenou opatovi podala i požádala

ho, by užíval toho klenotu, a pívtivé mu to uložila. < >pat

rozvázal uzly, Spatil, /•' tu jest kukla, a z lásky k dárkyni

ll. AJe neužívala dlouho šatu toho zbožná

opatova; bylt ukonil tehdj rok Bvého novicstvl pan i

jemuž, když slib konal, tent lév dal a v nm podle zvyku

mu požehnal ') A kdyby kdo / minulosti dovedl prorokovati,

zajisté bych ekl, že odevzdáni takového roucha ^tah> bs i-

/• mni Božím, alo nikoli náhodné, nebot týž pan Otto, mu/

moudrý, po panu opatovi Konrádovi na Ca*, totiž na pldru-

hého léta, odpoívajícím následoval v úade opatském, neopa-

toval však déle než rok a pl na Zbraslavi jakožto druhý,

nebot hned, když on odstoupil, pan Konrád první byl opt

povolán. Pan Otto pak. jenž v úad po panu Konrádovi ná-

sledoval, Bmrtl ho pedešel, nebo týž pan Otto, druhy opat

Zbraslavský, zesnul léta Pán 1314 v msíci beznu.' Paní

Jitka pak, nejzl zemela léta Pán 1297 dno

e pítomnost l iutioa na Zbraslavi,

snad

i n hn kap \I.. pozn, i.
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18. ervna,, pochována na hrad Pražském pi hrob krále 1297

Otakara; i uinili 7
) všickni lidé. náek veliký nad ní. Pro no- Jan. 18.

vost pak Zbraslav, posud míst ku pohbívání píhodných nemající,

král ono slavné tlo choti své tehdy tam odložil pochovati,

ale zamýšlel a tehdy to i slovy vyjádil, v tajnosti hovoe
s nkterými dvrnými páteli, že pozdji, až budovy budou

vystavny lepší a místa ku pochovávání upravena, slavná tla

této choti a otce svého, totiž krále Otakara, zamýšlí pevézti

a na Zbraslavi s královskou slušností vnovati zemi. Aniž kdo

mže o tom pochybovati, že chtl, aby tla tch, jež jako

sám sebe miloval, tamtéž byla, kde i sám odpoinek a pobyt

za živa i po smrti na vky vkv si naped vyvolil.

Kapitola LXVL

Jak a pro peníze široké [groše] zaaly se nejprve v krá-

lovství eském raziti.
1

)

Od prvotného pvodu zem eské užívání penz bylo 130°

nespoádané, jakož posud v etných krajinách bývá. Vždy
v kterýchkoli letech v každém jednotlivém mst a obci eské
mince pemovala útvar denáru jednou nebo dvakráte, tak

že který denár asto byl vera nebo pedevírem dobrý a

berný, po krátké mezee [nkolika] dní pestával býti k po-

teb. Jak škodlivé a protivné bylo veškerému království toto

asté stídání mince, Snadno bude moci uvážiti, kdo neobt-

žuje si to pesnji vyšetiti rozumovou úvahou. Xebo toto

stídání odstraovalo z nejvtší ásti zpsob pátelského spolu-

žití, o nž zvlášt usiluje pokolení lidské. Nebo nikdo tehdy

se ziskem nemohl pecházeti z msta do msta, s tržišt na

jiné tržišt za zbožím, své vci prodávati nebo cizí kupovati,

protože peníz, který platil zde, nebyl tam bžný. Co tedy

zbývalo, než ráz denáru zniiti a jej ne beze škody obrátiti

ve stíbro, jehož nedávno ped tím i se škodou vcí u penzo-

mnc výmnou za stíbro stží nkdo mohl nabýti. Mezitím

[) Skutkové apoštolští 8, 2.

'i Událost tato náleží, jak i kronika níže naznauje, k r. 1300

(srovn. Loserth, str. 160. a mler, FRB. IV., 80, pozn. 1.)
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nnofaonásobné klamána byla Bedlská prostota z venkova pffi-

I
.ji. i na trh, ježto nic nemohla prodávati ani kupovati,

lei pod 11 váhou a mrou kramá vždycky podvod-

. i nespravedlivých; eož vl • takové mnní penz
:n takka skrytou psobilo loupe/, nebo když dnes kdo

má denár, zftra ml obol. a to se stávalo, kdy-

koli se mna p Hdala pi kterékoli smlouv 'j Zídka

;y jmenovali byl denár, ale výmna tržní kteréhokoli zl

né Be konala skrze liKvnu, tvrtinu, l"t. Šestina nebo

atlik. Nin pocbybno, že mnohokráte tmito váhami stala

9e mnohým kivda dosti veliká, a to nejvíce | lidem
j
prostým

nebo chudým. Kteréžto zlo zameziti zbožný Václav, šestý král

jký, první zakládáte] Zbraslav, mih Bohu i lidem, jeho!

památka právem jest požehnána, ponvadž památka jeho jako

krpj medu v ústech Bládne, v nSích jako harfa zaznívá,

borliv zauiýfilel, aby obecné dobro více roziil. Nebo pn

tento král chl irániti nebez] mnohých, ustanovil,

aby lid zárovefl - ním vzájemn minci ml spolenou, když

totiž o jediného krále i o království se sdílí. Poslal

tedy kr.il do Florencie, muže nmlé, totiž Reinharda

rda a Cynona Lombardského povolal, kteí v takových

záležitostech tak velikou mli zkušenost, že užitené íditi

niobii tak velikon vc.

ta Pán 1300 tedy v msíci ervenci mince Širokých

. h a malých [penz], jichž dvanácte rovná se

komu [groži], zízena, a každý peníz oznaen jménem

\ a, jenž bj 1 je ieh nstanovtelem.

-iiildiiw o nájem mincováni locationes monel

, uspokojivé poznámky o tomto zpsobu min

Praha i-- 1 -
. iti 60 -61, M n.

. i Reynheriaa, Reynerius .i

. listinách mezi li
'• jmenuje se hejtmanem

i.
| li. < oi loudruh AlfaH aebAlfrM,

\ list monte zranj • u •

i;ik<> komorník krále eského tedj Bnad podkomoí,

s nimi zárove ui také Cyi nebo Tyno)

Mi—. . inluvi se také jen o Rebe-

li ;ii patrné kupecko*. -po-

• • :-.
•

I
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Srdce uinila veselými takka vtšin tato mince. i;;i>o

Peníz široký [groš] mnozí poítají jakoby za svatý,

Kteí jej uchovávají a zárove více [jich] hromadí,

A jako za svaté je ctí, protože v tak veliké

Mnohé groše pevelikou nadji mají pošetilci,

Kteí myslí, že budou žíti a nikdy nezemou,

Kteí hromadí poklady a o tom neuvažují,

Kdo po nich je uchvátí, nebo kdo bude jich ddicem,

Tento široký peníz již trvá všude jako nejvyšší,

O nmž vím, že daleko se rozptýlil, ale zídka vrátil;

Nebo vycházívá z království a neumí se vraceti,

Nebo snadno bývá zadržen, když vn nalezen bývá,

A stežen bývá; dobe se ví, co platí.

Kapitola LXVIL

Jak Václav, šestý král eský, do Polsky vešel a ve Hnzdn
korunován byl léta Pán 1300.

Zvláštností kteréhokoli dobra to jest, že daleko a široko se

rozlévá a v soutsce nepatrných mezí obstáti nedovede. Proež

vynikající ctnost a slušnost zákonitých mrav, již pi sob
darem Božím ml Václav, král eský, hlásáním povsti všude

se rozšíila, že každý z okoluích kmen nebo národ pál

si žíti pod vládou tohoto krále mírumilovného, jakož i zna-

menitého. Vždy ten král miloval pokoj, chránil spravedl-

nost, soud po všechen as konal. Nazýván byl od pemnohých

králem moudrým, dobrým, mírným a knížetem pokoje, ná-

sledkem ehož se stalo, když první král Kališský byl zabit
]

)

a nižádného mužského ddice pc sob nezstavil, [že] starší

království onoho spolu se sešli a peliv uvažovali o jiném

knížeti, jemuž by sebe a zemi dosti bezpen podrobiti mohli.

Zkrátily se tyto porady, nebo všickni spolené hlasy své

obrátili na Václava, šestého krále eského, aby nad nimi kra-

loval; nebo pravili: Tento slavný král jest velmi mocný, jest

rozmnožitelem a milovníkem pokoje, poklad pemnoho má,

l
) Míní se Pemyslav, zavraždný 6. února 1296, o emž již v kap. L.

vypravováno.
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zem skon. všecky vkol nás má v drženi, proež nejh

obráni pede vpád) nepátelskými. Také tomuto králi,

ponvadž uštknutím smrti ztratil první bvou spolenici lože,

nabídneme za manželku pannu Elišku, jedinou dceru a d-
diku našeho krále: tak bude echm i oám jediný král

spolený /.ikon pátelského Bpolužitf. Nebot shodnou se

v králi a radovati se budou pod jediným knížetem, kteí

nemnoho se liší náeím jazyka Slovanského. Nebot kteí

týmž jazykem mluví, obyejn užšími svazky lísky se objí-

mají. Zdála se dobrou tato e \ oích Veškerého lidu, pn

-..•mi jsou davnostnl poslové k Václavovi, králi eskému,

kteí by mu ádn oznámili vzkaz lidu Polsl

král dobrotiv pijal, dobrotivji s nimi jednal s u sebe i pa-

láci královském naas podržel, aby se svými [rádci] bedlivji

uvážil, co by initi bylo v tch záležitostech, jež byli ozná-

mili Posléze král Václav rozhodnuti a taj. mstvi rady

poslm Polským zjevil a pravil takto: íeuvykla vai

naši královsko dstojnosti klín dobrotivosti Bvé zavírati tm,
kteíkoli se pokusili s dvrou k omu Be utíkati v nadji

dosažení milostí. Žádostí tedy vaší, jíž mne zvete na krá-

lovství Polské, - myslí naklonnou milerádi nyní vyhovujeme

slibujíce, že do nho co nejdíve silnou rukou se zbrojnou

mocí pijdeme; vy pak nyní jdte ped námi a vrate se do

zei i lil. ifto vésti naši záležitost, jak dvujeme. Také

dívka, která jest ddikou vašeho království, na \a^ žádost

a útchu liilu. kterj váa poslal, bude naši ádnou chotí. Tak

tedj poslové Polští dostávše odpov od krále s radostí vrátili

do krajiny Bvé. Tšili pak veškeren lid všude vyhlašujíce,

lav, král I esky, pyde. Zatím týž král eský shro-

máždil k\.- ii\ sbor v..jska a léta Pán 1300 v d

kd] králové vycházívají do boje, vešel do Polsky. 1
) Pokraoval

I) král riavnj \ Hospodin byl i ním, skrz.-

nhož byl mužem ve všem prospšn jednajícím, vdcem pak

tj jeho patrné byl Hospodin, jenž ídil všecky skutky jeho.

Potom, jakmile král došel k hranicím Polským, slovem i skut-

kem o výhodu míru usilovati bc jal, nebo chalup) a sk:

tu onde bývarj po lesích píbytk) loupežník, zniil

l»i rytál i i ...i. '
•

i
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a pemnoho jich ohnm spálil, také jakési bratry a píbuzné 1300

onoho velikého kdysi Závise tam v jakési tvrzi naleznuv,

oblehl a zmocniv se jich, hned je dal stíti. A tak z mésta do

msta, ze tvrze do tvrze, s místa na jiné místo pešel a ty,

kteí se nepodrobovali dobrovoln, král mocí válenou po-

koil a pod své panství podmanil. I pišli k nmu z Opolska,

z Tšínská, z Kujavska a více jiných Polských vévod a knížat?

kteí se v poddanství královské oddali a králi pokorn vrnost

a písahu manskou vykonali. Jakmile posléze moc královská

zaujala zemi Kališskou, Hnézdenskou, Pomoanskou, Po-

znaskou a všecka ona místa sousední, k hlavnímu mstu
Hnzdnu potom král pišel, kde na žádost veškerých šlechticv

a knížat Polských, kteí tehdy byli pítomni, skrze Petra, 3
)

arcibiskupa Huézdenského, po pedchozím požehnáni Václav,

král eský, korunou království Polského slušn a slavnostn

byl ozdoben. 4
) Aby pak slavnost tak velikého svátku slavnostuji

se konala, pemnozí páni a šlechtici skrze krále rytíským

pásem byli opásáni, kteí však všickni pi této nové rytíské

slavnosti a cviení zbraní místo zlatého odvu užívali; nebot

bylo tehdy králi eeno, že tajné úklady strojí jacísi zlomysl-

níci, kteí byli obecnými nepáteli míru a vlasti. Od té

doby králm eským pidává se titul království Polského až

po dnešní den. s
) Potom když král všecky jednotlivé vci

v onch koninách Polských náležit byl uspoádal a Jindicha,

eeného z Dube, 6
) tam za správce ustanovil, vrátil se do ech

s radostí a v míru. Onen pak Petr, arcibiskup Hnzdenský, 3
)

který krále byl korunoval, tak prudkým byl nenávistníkem

Nmc, že jim jen íkával psí hlavy. Nebo když pan Jan,

biskup IJrixenský, 7
) v chrám Hnzdenském ped králem ja-

s
) Arcibiskup Hnzdenský neslul Petr. nýbrž Jakub, píjmím Swinka

(1283— 1310,.

*) Korunování vykonáno asi v srpnu 130o.

5
j Titulu krále Polského vzdal se teprve král Jan dne 24. srpna 1335.

6
)
V listinách uvádí se jako hejtman vévoda Mikuláš Opavský (aspo

do konce r. 1301), Graebner 136, pozn. 5, domnívá se, že zprávu

naší
kroniky o Jindichovi z Dube nutno vykládati tak, že Jindich

z Dub byl velitelem té ásti vojska eského, která do koneného upoko-

jení zem v Polsku zstavena.

7
)
Jan z Ostrova (de Schlaukenwerd). doktor dekret, kanovník

Pražskv. byl pro^onotáem královským (Emler, Kanzlei, 52—53), stal se



141 úkn Zbraslavská, kn.* L, kap IAVII.— I.XY1II.

latinským velni uhlazené kázal, tento arcibiskup pravil

králi: Tento byl l>y velmi krásné kázal, kdyby nebyl psi

hlavou a Nmcem. Nelíbila se \Sak králi takováto ivr, ale

opravdu ten. jen/ taková Blova pronesl, ukázal, že má horši jazyk

oežli pes, a to tun. /•• psí jazyk (jitrocel) zpsobuje zdraví,

jeho pak kousavý jazyk vyléval jed zloeenství: Když pak

král se vrátil,*) echové jásali s jásajícím duchem provolávali:

kni a bledí chváliti a oslavovati

Upímn Krista, že tak tohoto krále

Takto povýSil a tolik povznesl,

/• dv království Bpravuje; nebo tento král t\ podmaní]

Jedno rod. ni. druhé daly mu kruté boje.

Václave, dobry jest tvj údl, ble, koruna

jí hlavu [ti] ovijí, dv žezla ruka tvá tímá.

Tak jsi se povýšeným uinil, protože Bpravedfívý

lid iníváš' a v míru choi

Poddané zem, všude vykoenuje války.

Kapitola LXVIII.

.lak Václav, syn Václava, šestého krále eského, vyvolen byl

za krále Uherského léta Pán 1301.

isoi Jsk veliké byl zbožnosti ped Bohem a povsti chvalitebné

u všech lidí Václav II.. Besty král eský, kdokoli Bnadno

bu- moci uvážiti srozumje, /< jednorozeného [syna] jeho,

t mladíka, Václava III., milost božská ve slav zvláštní

podle bhu svta povznesla. Nebo po smrti Ondeje, krab'

Dherského, 1
) když žádny ddic ZStavenj nezbýval mimo je-

dinou dceru malikou, pemnoho mocných hrabat a mužv
urozených - mšan) Budínskými a b jinými mocnjšími

z mnohých msl Uherských se Bešlo a po pedchozí zralé

uradé mladistvého Václava, iyna Václava, krab* eského

kapen Brixenakým (ale d Kabela Bluje Johannes WnlfiBf

1881 i Bamber&kým a 1884 Fnsinským) ; o jeho pisni

%<ni pomém k u králi Václavovi- srovn. níže kap LXXIV. aLXXXH..

\ listinách rjtkytoje • i i echách od •'•. ledna 1801

el 1 1 ledna 1801.
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a Polského, za krále a pána si jednomysln vyvolili.
2

) Zpozo- 1301

rovali oni a v trvalé vzpomínce uvažovali, že králové eští
pošli z urozeného kmene králv Uherských, 3

) a moc jejich

nesmírná, sláva kvetoucí a množství bohatství penáramné
jest, proež nkteí z Uhr ku požádání krále z ech mysl

mli ochotnjší pro odplatu.

Nebo když se [kdo] nadje daru. mysl ochotn se

pipravuje,

Ježto sotva jest jediný, jenž by pohrdl nabídnutým mu
darem,

Pro odmnu oban stavjící zizuje chrám,

Zvuným pje hlasem za dar knžstvo pi oltái.

Tak uinili nkteí z Uher, kteí v nadji královského

obdarování syna králova požádali, byli však jiní, kteí duchem
jiné podmínky a úvahy záležitosti takové upímnéji podpo-

rovali, a jakkoli smýšlení bylo rzné, pece v hlase všech

jediné pání se pednášelo, aby za krále povolali mladistvého

Václava. Proež Matouš, hrab z Trenína, 4
) hrabata Amadeus 5

)

a Demetrius, jakož i Verner") s pemnohými magnáty a uro-

zenými Uhry k Václavovi, králi eskému, slušn pišli a na-

léhav a vytrvale žádali, aby jim za krále jejich dal svého

syna. 7
) Král však eský Václav, ponvadž ml již dvojí králov-

ství, jediného však jen ddice, žádosti lidu Uherského hned

ochotného sluchu nepopál. Nebo mila dosplá moudrost

2
) Trn Uherský nabídnut byl (ovšem jen od jedné strany) pvodn

Václavovi II., nikoliv jeho synovi.

s
j Václav II. byl pravnukem nkdy krále Uherského Bely IV.

'jeho matka Kunhuta byla dcerou Rastislava, bána Mavy, a .Anny, dcery

Bely IV, srovn. kap. VI
,
pozn. 1.); soupe Václavv Karel Bobertz rodu

Anjou ml praddem Štpána V., krále Uherského, syna Bélova, byl tedy

rovnž blízce spíznn rodu Uherskému.

*) Matouše Trenanského jmenuje mezi posly jenom kronika Zbra-

slavská, ale není píiny pochybovati, že poselství se súastnil (teba

oficiálními posly byli Ladislav Ratholt a M. Demetrius), bylté pedním

straníkem Pemyslovské kandidatury. O nm srovn. níže kap. CXXIV.
'°) Amadeus, tenkrát palatin, nebyl asi v poselstvu, ponvadž stranil

Karlu Robertovi.
e
) Emler (FRB. IV, 83 pozn. 7.) domnívá se, že to byl rychtá

Budínský.
7

i Poselství setkalo se s Václavem v Hodonín asi v ervenci nebo

srpnu 1801.



Kronika ZbasUTiká, kn. I., kap LXVIII.

králova stav o zpsob dtského veko, v némž byl jeho Byn,

rotuméjíc zajisté, že úzký rozum nestaí upravovati širé

království i nejvíce, že prává v tom jediném synovi otec

požíval Bladké útchy srdce, tak že l>y král stejnou mysli

byl Bnesl pozbýti života, nebo jednorozence tak milovaného,

ribytnými vsak prosbami o syna stale Uhi naléhali na otce,

slibujíce mu vrnou poslušnost. Také zvláštní rádcové krá-

e jk tomu pidávali, pipojujíce mu véc a e takovouto:

Vin té tajno, panea králi, koo,a my sami to známe, i o
naši nám vypravovali, že Sirá je zem Uherská, a moc její

nikterak není zmena. Nebol králové Uherští, kteí ped

minu byli, po celém Bkoro Nmecka krutovládu vykonávajíce

dlouho panovali. A což jest, co Btejndovýe mohlo by povznésti

hlásání dstojnosti a Chvály královské, nebo lépe upraviti

dobrý Btav v Cechách, než po(ne-li syn tvj, pane králi,

kralovati v Umrlí. Ó jak veliké, nevýslovné povznešeaosti

Bláva tob, králi, vznikne, když pravice tvá, jež drží ji/, žezla

dvou království, nabude i tetího, ne-li Bkrze tlu-, pece

skr/r syna. o klidu pokoje, jeho/ l/.e Be nadíti! O blaho

slavené, neporušitelné dstojnosti bezpeí, kdy/ v královstvích

ikém, Polském a Uherském jediná panovati bode a Blavena

bude moc! Stoji za to, aby kdokoli vrný nejen Byna, ale

bude-li teba, i sám sebe za tak obecné dobro obtoval.

Posléze povzbuzujícími prosbami stží byv /lákán král vy-

pustil bIovo a ne bez žalosti srdce Uhrm nabídl syna Bvého,

ani/ by byl nabídl, kdyby zbožnost králova nebyla pedvídala,

/•• / tuhu prospch bude míti útcha chudých a vlasti. Potom

když slavnostní oni poslové, kteí / Uher byli písli, králov-

Bkými dar) štdré a bohat poctni i obtíženi, také veškeré

pípravy, ják BluSely cti t ;»k velikého krále, uchystaný, léta

Pán 130J ;i vku Bvého tináctého mladistvý Václav d<>

Uh( Halným zástupem odtáhl. Toho/ puk roku v den

i«g. >. Kut i muedníka 9
) skrze arcibiskupa Kálocského l0

) v mi

i nimi byl mí také Petr i Ajpelta, kanclé králi (GraebnM

i pipadlo t r. na sobota. Korán

i ned< li
|

lai lil jako král i herskj rral bb LadUl

Jnénera J
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Královském Blehrad svatou korunou králv Uherských se 1301

znamenitou nádherou slavnostn jest korunován, kdež arci-

biskupové, hrabata a pemnozí šlechticové byli pítomni a po

skonení radostné té slavnosti nového krále tohoto do Budína

uctiv uvedli. Tak tedy ddic eský stal se králem Uherským.

Kdož by se tomu nedivil, protože nemyslil

Žádný lovk, že takové vci provedeny budou, jaké

Spatujeme, že staly se a podivuhodn dokonaly,

Hle, král eský stává se králem Uherským.

Tleskej, lide eský, mysl tvá se již stává velmi veselou.

Uherská, Polská, hle! tob podléhá koruna,

Chval tohoto krále, již ti drže království, zákony

Jako jediný jim král dává; s chválami jest

Tento kníže hodeu poruení a pomilování vidy,

Jenž široko kraluje; ze znamenité šlechetnosti

Právem povznesl se král, jehož ctnost vzrostla,

A záivý život jeho trvá jasuou poctou ozdoben.

Václave ote, nech požehná ti dobrotivá Matka,

A tvého syna lid Uherský necht chová v lásce,

Tak nech se nakloní k nmu, aby mu sloužil.

Toho teba jest králi, protože velmi asto jsem ítal,

Ze lid Uherský neumí býti stálým pítelem,

A že rozšíen jest lid teu a proto zídka bývá podmann,

Lid ten je obratný ve stílení a krutý ke krutým.

Nelze však pominouti, nýbrž bedlivji teba vdti, že

papež Bonifác VIII. Karla, mladistvého syna Karla, krále

Sicilského, do Uher za krále byl odeslal, pi nmž stála

njaká ást Uher a zvlášt Albrecht, král ímský, na porok

krále eského podporou, jakou mohl ;

u
) a jakkoli Václav, jenž

tehdy byl korunovaným králem Uherským, a týž Karel skrze

papeže odeslaný zrozeni byli ze dvou vlastních sester,
12

) pece,

protože mén toužili po pízni pírody než po dstojenství,

denn sváry vzájemnými a neustálými se peli. Dále ježto

tento otec Václav planul touhou spatiti syna, obávaje se

n
) Srovn. Palacký, Djiny II. 1 str. 283 n., Bachmann, G. Bóhmens

703 n, Novotný 8I--2, Graebner 150 n. (srovn. také níže kap. LXXXI.)

l
-) Karel Robert byl syn Karla Martela a Klementiny, dcery Rudolfa

Habsburského, tedy sestry Gutiny, jež byla matkou Vác^iva III.

Kronika Zbraslavská *"
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. aby um nenastalo néjaké nebezpeí) shromáždil silné

Jun. vojsko •» léta 1 904 v msíci ervnu vytáhl do království

Uherského, 1 Hemana pak, markrabí Braniborského, svého

píbuzného, král ve Bvé nepítomností zemím svým v elo

ustanovil jako hejtmana. lt
) Král pak, Boha maje za vdce na

n prosel do Ober, a strach jeho pipadl na

Beky, konen dosel i tam, kdo syn jeho byl. Nechtl

pak otec král. uživ chytrosti, syna krále spatiti le pod

runon a slavnostn ozdobena všemi královskými rouchy

království Uherského. Tak tedy král, syn králv, ozdoben

byl, jak otec rozkázal. Na místo pak, kdo tito králové se

mli sejiti, prosteny byly po zemi koberce velmi drahocenné.

Ani pak vkol stáli a na to hledli knížata, hrabata a BHloho

jiných Šlechtic, syn k otci nejprve se piblíží] a tato slova

latinským jazykem pronášel: Pisel jsi. žádoucí, jehož jsme

•lávali, jako v temnotách jsouce postaveni, toho volaly

vzdech] naše s vyhledávaly náky, ty stal jsi se nadji ví

kteí cekali pítomnosti tvé. Potkávaje pak se ot vnm
dal -' do polibkv, ovinuje šíji rukou, a takto sladce odpo-

tl Bynovi: Synu, vše mé .}*' tvým, útcho jediná Života

mého, s t ; i •

í mn, že jsem t Bpatil, odlož starost, nebo já

m radostí tob a ty mn. A tak do laskavých rozmluv

propukávaly sl/y. protože Be žádný / ohou nemohl zdržeti.

\ nenastala potom dlojihá pestávka, nýbrž brzo se král

otec chystal a pokroil k návratu do ech. ,s
) i odvedl b sebou

syna, krále Uherského, s veškerou pípravou a ozdobami

království Uherského.

bož tedy roku v msíci srpnu otec se Bynem Mastn
do Prahy se navrátil. Také to mn astji vykládali nkteí
kteH - králem Václavem na výpravách hýli, že tento práv
král i na hranicích nepátelských Btoje, více dvoval ? ochranu

i nejvyššího nežli ve i tetvl Bvého lidu. nikterak od

obvyklých modliteb neustával a nkolik mži pod stany pošlou-

itnjetne koncem k?étaa 1804 i Brné, patrné na

l_aoos.
funkci i tulím, id i lonu . i Listina*

ti pobyl i mésice (Graebner
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chal. Když pak nkdy kik pro útok nepátel ve vojsku vznikl, 1304

dvuje více modlitbám nežli ochran zbraní, nikterak se ne-

bál, nýbrž dvrn v Pánu srdce své ml, a nikdy tak veliký

postrach ve vojsku nemohl býti, který by ho byl mohl odlou-

iti od poslouchání njaké mše, kterou byl poal poslouchati.

Právem tedy tohoto knížete pravice Hospodinova chránila,

jenž tolik v pomoc jeho dvoval.

Kapitola LXIX.

Jak Alžbta, dcera krále Polského, za krále Václava se pro-

vdala a korunována byla léta Pán 1303.

Jakož pedchozí vypravování podotklo, Pemysl, král Polský,

umíraje zstavil po sob toliko jedinou dceru za ddiku. Ta

byla nejprve zaslíbena Ottovi, synovi Otty, markrabí Brani-

borského, ale když tento snoubenec ped tlesným spojením

zemel, od tohoto svazku zasnoubení byla osvobozena. Po

smrti snoubencov panna v dom tchána svého v Sasku z-
stávala, se slušnou uctivostí jsouc opatrována, jako by byla

vlastní dcerou onoho knížete. A ponvadž ku potše a na

žádost lidu Polského slíbil a ustanovil se král Václav tuto

dívku pojmouti za cho, když již držel žezlo Polské, pana

Heideuricha, opata Sedleckého, a Beneše, eeného z Wartm-

berka, x
) zalíbilo se králi poslati vstíc dívce již picházející. Ti

s dívkou královskou v Žitav se potkali a ji s poviunou sluš-

ností léta Pán 1300 do Prahy uvedli. A jakkoli v té dob 1300

dívka tato dosplá byla k obcování s mužem, ježto zajisté

žila již ve trnáctém roce vku svého, pece král nepoznával

jí, nýbrž na ti léta znamenité paní Grifin, tet králov, 2

)

nkdy vévodkyni Krakovské, dal ji na vychování. Potom když

král ze dne na den slavnost satku odkládal, ovšem obojí krá-

1 vství, eské i Polské, píliš bylo znepokojeno, ježto stálo

') Beneš z Vartmberka byl tehdy purkrabím Kladským.

'•) Grifina byla sestra matky Václavovy Kunhuty, vdova po Leškovi

erném, knížeti Krakovském (srovn. kap. XXXV. pozn. 1.); pozdji zdr-

žovala se v echách, bezpochyby na Budyni, jež jako její majetek r. 1302

se pipomíná (Reg. II., . 1941); mimo to byla také v držení Habrové

(tamže . 2203).

10*
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I zbaveno ddic. Pihodilo pak se, že jednou o slavnosti veli-

A rr- konocní y inne, Vkdy/ pan Konrád, první opat Zbraslavský,

s králem pátelský hovor ml, mezi jiným takto promluvil:

Tane králi, dobrota božská postavila vás v elo svého lidu,

proež na vá< jako jediného utšitele ohlížejí bo ocj riech,

Bpáaa VSecfa jedin v rukou a osobé vaší trvá: divím pak

pro bvou dobrotivou bedlivost, a kterou i budoucnost z da-

leka poznáváte, do té míry zavíráte a sužujete, že lidu, jenž

na VáS tolik se ohlíží, útroby zbožnosti odpíráte a na stalou

jeho potcho nikterak nemyslíte. B prominutím milosti

pední a nejvtší dobro svých království, pane králi, již za-

nedbáváte; bojím pak se, aby nevole Hospodinova proto ne-

rozhnvala se na vás; hle, urozená a ke satku dosplá ona

dcera královská vám zaslíbená oekává satku, vy pak jej

kládáte; ježto vsak ke dvma královstvím, eskému a Pol-

Bkému, máte jediného Byna, který jest nyní králem v Ohích,

co nejvíce jest Nám pro potchu li<lu a království usilovati,

aby pispním požehnání Božího vzrostl poet vašich Bynv.

Zbožný král nepohrdl prosbami ani napomenutím svého opata

zbpžného, jehož miloval, ale hned od oné hodiny král sou-

hlasil a Blovem i skutkem chystati se jal vše, co bylo puti-obrm

ke satku královskému, následkem ehož se stalo, že tetího

ruku potm. CO do Prahy byla pišla ona panna Kliška —
íj _. b_\i to rok Pán 1303 - ? den letnic

1

) slavný Václav, Šestý

král eský, dceru prvního krále Polského v manželství si pi-

družil a ji skrae ctihodného pana Jindicha, biskupa Vrati-

slavského, se Bvolením arcibiskupa Mohuského a Bnzden-

ského posvtiti a korunovati dal Blavnostn na královnu

; b Polskou v kostele Pražském ped oltáem Bvatého Víta.

iby povinná velebnost této korunovace, dstojenství, sluS-

}ti a bohatství královského, jež jasnými jménj chvály na

iiu.-i býti povznádena, § q mén slavnostn se ne-

konala, Eísen byl tehdy mezi chrámy Bvatého Vita a Jií

l*i byl \ Brn, j&k i Listin /ji-iiti 1/.-. r. 1801 i

01 ridíme lio tam ji

Itod listina i samj >i < >«i reUkonoal]

v -nu r. 1808, .•.inu/ i .iolší

i
i .

|

j
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muedlník dvr královský ili ochoz podivuhodné velikosti 1303

a stavby z dubv oezaných a osekaných, také svorami spo-

jovaných, jež takoka na vždy mohly trvati. Byla pak tato

stavba ponkud pozdvižena do výše, tak že po schodech k ní

byl píchod a vzestup. Také sedadla a stoly a vše, co

mohlo píslušeti k slavení královské hostiny, jak co nejlépe

to dovedlo sestrojiti umní a ruce emesiné, vbec nieho ne-

bylo pominuto. Mimo to i celý ochoz obložen byl koberci

rozliného druhu a barvy, ježto vykládány jsouce rozmanitostí

zlata a stíbra, nemálo záily mezi jasnými tváemi knížat;

a tak vše zpsobeno bylo a naplnno co nejdstojnji.

Když dobe dovršena byla tato slavnost, veselé

Dvojí království trvá, protože jistjší nadje zbývá,

Že král zplodí potomka, jímž by zahnati tíži

Smutku mohl veškeren lid, ehož i modlitbou žádá.

Nebo za mužského potomka jal se celý národ modliti;

Nadje zklamala, když zrodila se dcera.

Nebo tato královna, jež díve vlastním jménem Rejka,

nyní pak pi korunovaci na rozkaz králv zmnivši jméno

nazvána jest Eliškou, poala a v tetím roce po satku okolo 1305

svátku svatého Víta první dceru porodila, kterou pi obmytí Jbd. 15.

svatého ktu nazvala Anežkou. 5
)

Ale brzo znepokojena byla tato matka ovdovvši,

A milé dítko, jež se tehdy narodilo,

Tehdy mohlo lkáti, mže i nyní v srdci želeti;

Nebo jen matku spatilo a nikdy otce.

Nebo nežli se naplnili dnové oišování královnina, a

díve než od porodu po zpsobu rodiek povstala, král Václav

zemel.

Kapitola LXX.

Jak Tas z Wisnburka, komorník království eského, ve množ-
1304

ství lidu zabit byl léta Páné 1304.

Když budeš mocen, radím ti, stež se,

Abys neurážel lidí nuzných a neosvojoval si

Násilím vcí jejich, protože co zlého sám uiní,

5
j Dne 15. ervna 1305.
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Za mnohé tresty odnáší, kdo h< izí.

N > ni skrze Tasa pijmi toho dkaz.

Nebof tento Taa z Wisnburka, když byl komornikem

království I |
a oplýval bohatstvím, za sousedu ml

jakéhosi .lana. píjmím Vlka. ni/kého rodem a zárove i tlem,

hrozného duchem. Trn pak Jan byl držitelem jakéhosi

majeteku, sousedícího s lasem, jenž namítnu

w:: tivého dncha jeho astji dráždil eený tedj

tohoto chuasa prohlásil /a odsouzena psanstvím a živnstky

jeho Be zmocnil. <» jak zábubné jsou úklady, které se skrý-

vají v lakotné mysli pod podobenstvím njakého úadu i.

ochrany! Potom eený -lan zbaven jsa statku bv< (dl,

-i poal. Neb< í samého Tasa velmi asto upomínal,

mu jeho majetek] vrátil, ale žádný prospch nenásledoval za

vybídnutím pl váným. Konen obrátil se ku kr.ili

a tam podobn mail as a práci astým upomíoánim. Naposledy

pln jsa trpkosti onen chuas upomenul kiále v kostele Domini-

kánském v Praze*) kdež, kily/ ani od krále jiin dpo?

ii nenabyl, veejn zvolal : I>ne^. nepomfiže-li mn Bh.
ztratím tilu Bvé - majetkem. A tak vyzpovídav se a svatým pijí-

máním posíliv, rozdal chudým vše, co ml, spokojnje se jen me-

i a nožem, stál ped chrámem, odvrhnuv nadji na l

a pipraven jsa na smrt. A tak kdy/, pízní smrtelného osudu

onen protivník ubíral se. po boku králové, a v prvodu

stupu sluhu potom k»ly/ chtje vsednouti na kn a jeti 'ln

píbytku, již nohu jednu kladl ve tmen, onen ihned odvážil

zloinu, nad odvahu všech jsa povznesen ; nebo uchopil

zuivj on. mi lovk i - strhl ho až k zemi. Hned

také vrazil mu do Brdce nu/ a díve neustal, než mu duši

!.i / tla vyrazil. Dal se na útek tento vrah a pp sel l

itupem jako udeením blesku ohromeným, útkem také za-

chránil BVj /;

Slovem ne marným pravím, / ras takových vci

tehdy vyvaroval, kdyby cizího majetku nebyl

i 'duál.

iko podkon k I.-.

dne 25 ledu i

ii i

!

D Klimenl Klementina
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Nech vdí tedy mocní, že žádná osoba není tak nízká 1304

nebo pokoená, že by nemela dosti síly k záhub cizí.

Kapitola LXXI.

Jak Albrecht, král ímský, do království eského vtrhl a

v nm velmi mnoho zlého spáchal léta Pán 1304. \)

Bylo bedlivou péí opatrné pírody, že ve.škeren druh

kov, totiž zlata a stíbra, jakožto lákadlo všeho zlého a pí-

inu lakoty, skryla ped pohledem lidským a v nejhlubší

útroby zemské tím tajnji ím hloubji pochovala, aby kde

pestává píina, podobn pestával i úinek. Ony pak vci,

které slouží míru a dobrému zdraví a klidu duší, usouzením pí-

rody na povrchu položeny jsou. Ale slepá lakota pokouší se

zvrátiti ád pirozený, a krásu všech vcí mní pustošitelka

váše, protože za nic nepovažuje, co vidí a má, ale usiluje

a touží míti vci cizí, které jsou jí skryty nebe nedovoleny.

Nebo což to jest, že Hory Kutny, podnt lakoty a propast

zloby, rozliné a cizí i nesmírné kmeny národ stahují ku

pozorování svému a krále i knížata vnjší lákají, nežli že

v útrobách svých, totiž ve skrytosti zemské, chovají podnt

lakoty, stíbro. K tomuto tedy místu zbsilá váše zkázy a

neuhasitelná žíze lakoty, která všude zachvacuje a jako vír

v sebe strhuje vše, mysli chtivé pitahuje, pitažené zachva-

cuje a kazí. Pro tuto tedy vc Albrecht, král ímský, lovk
na nejvýš se vynášející svolením shovívavého štstí, domní-

vaje se, že nestaí jeho žízni Rýn ani Dunaj, pokusy nesnází

strojil králi a království eskému. Nebo šílenství lakoty, jež

nakazilo jeho mysl, pamt tak bylo oslabilo, že pamtliv býti

uemohl anebo snad nechtl pijatého dobrodiní, jež zbožný

Václav, šestý král eský, jemu byl prokázal. Nebo kdož to-

hoto Albrechta nejvrnjší podporou povznesl k takovému

vrcholu císaství jako zbožný král eský? Nadála se upím-

nost králova, že dojde hodné odplaty za svou vrnost, ale

vc se zmnila v opak. Poslal Albrecht, král ímský, šestému

J

) Srovn. Palaeký, Djiny II., 1 str. 292 n., BacLmann 703 n. a 880

k tomu Novotný 81 a 82), Graebner 147 n.
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1804 králi eskému, Václavovi II., choti sestry své, poselstvo dosti

slavné, aby mu Horo Kutnou Be stíbrnými doly mi šest let

popustil, nebo na vykoupeni její tak za Léta minulá, jako bu-

du lesál tisíc hiven zaplatil, o nichž tvrdil. ze. mu pati

jakožto desátek právem íšským. Jehož žádost králem Vá-

clavem odmrétna a odpovdno mu na základ spravedlnosti

;i práva takto: Jakým pak právem íšským vymáhá desátky

ten, jenž moci císaské pln nemá? Desátky mu dávati král

ský není povinen, aby pak dle práva královského vymáhán

nebo dáván byl onen desátek, žádny* dvod nedokazuje. Žádal nad

týž Albrecht, král Nmecký, aby mu odevzdány byly tyto

zem: Chebsko, Míšesko, líny, Krakovsko a království Polské.

K tomuto požadavku král dal takovouto odpov: Ponvadž

nkteré i eených zemí držíme pode jménem véna. nél

právem zákonitého následnictví, nkteré na základe volby,

nemžeme se jich snadno vzdáti. Dojala krále ímského vážná,

ale pravdivá idpovéc, vypovdl následkem toho válku, chystal

zbran, tasil me, napínal luk. a duch, nemoha nahromadn]
lmév ukonejšiti, pohánn byl do vzteku, Bvolal nkterá knížata

a pátele, dotvrzuje bvou Bpravedlnost, utíkaje se nikoli ke

édomí, ale ke Bvclectvl <» jak ochoten jest duch rozhn-

vaný ku pednášení píin vzteku a libovlády! A ták sebrav

vojsko udatných váleníkv a sehnai zástupy pemnohých
rytu u léta Pán 13< I prosel král Aibrecht Bavor] ae bei

zkázy obyvatelstva a dostal se do Lince, tam pešel huna] i

a potom ii Budjovic postaviv Bvé Btany oekával tam syna

bo, vévodu Rakouského. Mezitím vévoda Rakouský s Dhry, •')

Bulhary a pohany, provázen jsa ukrutností, Moravou se dral dra-

• Iravce, kde zstavil kruté Btopy Bvé statenosti a vítx-

, po Btaletí ueslýchané. Nebo okolo ty tisíc lidi rzného
pohlaví meem a ohnm zhubil, také zástupy panen i pani

tnicfa žen bídn za hranice zemské od onoho hrozného

vojska pohanského byly vyvedeny. Toto zlo posad zvstuje
požár kostela v Ivanicích, v nmž tak veliké množství lidi

Albrecht rytrhl asi po 20 Brpnu I80J / Norimberk* prea Resno
k Lind, kde byl dni pak pes Cihlov k Badéjoricam, kilo

•ii, syna Bvého Rudolfa a krále rii.isk.-in..

KRB l\

ké rytrblo asi brxo po 24. srpna tam
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zahynulo, že tekutá mastnota tunosti, vytékající z mrtvol lid- 1304

ských, zpsobila opodál veliký proud. Nebot žádné nevinnosti

ani vku neodpustila tato nelidská a nesmírná ukrutnost, ale

k chvále a sláv pipisovala veškero bezpráví; také hlavy

nemluvat nabodávány byly na kopí, a tlíka jejich k sedlm
pivázaná smutný pohled poskytovala svým matkám ; a abych

pemnoho vcí málo slovy uzavel: ono vojsko pohanské

a niemné žádného zla nenechalo nedotena. A tak když

zlým ke zlému a zhoubným k záhub kráel onen lid Gornorrh-

ský, se škodou chudých dospl konen u Budjovic ku králi

ímskému, a odtud s vojsky obou knížat v jedno spojenými

dorazilo se k Hoe Kutné, a táborem se položili na míst, jež

doporouela píjemnost luk, s boku severního majíce eku
Labe ; tam také potok mimo Kutnou Horu tekoucí *) a protékající

táborem nepátelským podivuhodn lahodil jejich pohledu a

lákal, nebot bublaje a pohrávaje kaménky a pískem, píjem-

ným se osvdoval poteb jak lidí, tak koní, tak že i žíze

dráždil tch, kteí chtli píti. A když již mezi stranami ne-

pátelskými úklady inem, myslí a duchem se chystaly, hle

bez návodu omyly a klamy vymýšleny; nebo Horníci a ti

kteí s nimi byli, tyto vynašli zpsoby, aby nepátelm smrtelné

uchystali pohoštní:

Odeslali [jim] dar, jímž klesá jeden i druhý.

Dary se posílají, ale pohb více následuje.

Nebo nkolik horník usazeniny hutní a strusky pnové
ze stíbra, také jiné bahnité neistoty z jam a hutí vytéka-

jící do íky oné k vojsku nepátelskému tekoucí pimísili

:

z ehož dosti hojn se napili, tak že lidí a dobytka bez ísla

otráveno tím jedem zahynulo. 5
) A což slušnjší, nežli bezbož-

nému pání zhoubným zpsobem eliti; po stíbe žíznili,

strusku stíbrnou pili; a neprosplo nic, o tehdy pokoušeno

proti Kutné Hoe, tebas jen slabými ploty ohrazené.

Zatím protože teba bylo kruté obludy krutými pobíjeti

stelami, král eský slavné ety váleníkv, které již dávno

byl sebral, rozložil po mstech, tvrzích i po táborech. Nebo
markrabí Hemana Braniborského, markrabí Ottu s kopím

4
) To jest Malešovský potok.

5
) Srovn. k této zpráv Bachmann, 707-708, pozn. 3., Novotný 82.
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pti tisící bojovníkm u Nimburka a v bousc Iství jeho po^

il král Václav, a ostatní Šlechticové království eského

ršude oa Btatcich církevních, anebo se jeden každý

: 1:1 na Btatcich onoho, jehož ml za nepítele anebo i ne*

Iiá\isti.

Pemnoho >k<«l pinášejí zemi, kdy/ boj vyhledávají,

Naši páni. to iní zárove i vladykové,

království poškozují nežli nepátelé, kteí rychle

UStUpUJÍ,

i znají, CO kdo má. ii toho zle vyžadují.

Nfliu všecka místa znají ;i z toho se horšími stávají.

k proto nkolik jich povšeno jako zlodj.

Vojsko tedy krále eského Btálo vle než ti nedle,

káním rozkazu královského jsouc zadrženo, až by král plnji

vyzkoumati mohl, jak veliká jest mor krále ímského i lidu

váleném. Vida pak král eský, že nepátelé tak nedostatkem

poteb, jako z piti otrávené vod) sílu útrob vyhánjící hynou

a pro nastávající zimu déle Ležeti nemohou, b veškerým množ-

in Bvého lidu hnul se k Hoe Kutné, chtje nazítí - ne-

páteli Bvésti boj. .li/ jediná noc dlila rozhodnuti válené,

tu tedj znamenal, jak Be vykládalo, útoník na nevinnost

blíže pirazil] prapory válené, a sám i všickni, kteí - nim

byli, Btrachem byli poraženi, novákové z pouhého tušeni ran

bledli, ale i Btarým vojínm kolena Be tásla, následkem ehož
odhodiv Bto lni pi pivním noním kuropní ohromný

vítz ímský dal se oa útk i odtáhl. Když tedy nazítí vy-

hledáván boj, nižádnj nepítel nenale en. Tak tedy markrabí

a vdci b veškerým zástupem lidu šastn z bitvy oekái

al( né Be vrátili. )

Válka pokojná to byla, nikomu nepátelská,

(tupující neporušeni jsou i zstávající,

Nikdo v této válce nepadl meem ani v ;

Tito prchají, ti zuí, odvážnými Be stávají

i protože nastává útk Nmc,
Tak ktei radují, snad naíkati

Byli bj poali oepátelé tehdy, kdyby nebyli odešli.

le lil.. 849 i l Rl

i
i
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Pece však náhlá otázka otásá myslí pi tomto skutku, 1304

zdali totiž my Cechové z tohoto odchodu Nmcv spíše se

máme tšiti i ho želeti? Veliká pochybnost o tom ani není,

kterou ti rozluštili, kteí králi radili kouce, protože rzné
jsou výsledky války, že více prospívalo králi a království a

bezpenjší bylo by nechati krále Albrechta odsud tak voln

odejíti, nežli ho zpsobem váleným napadnouti. Nebo zname-

nala opatrnost takových rádc, že král Václav mohl v boji ztratiti

život a království, nedbaje prchodu krále ímského to obojí

zachovati, a nic mén jemu pecházejícímu všude že mohou

se díti nesnáze od obyvatelstva království. Posléze po

odchodu krále Albrechta echové po svém zvyku všecku tíhu

války obrátili na statky klášterní a kostelní, obilí mlátili, jiné

vci odnášeli, ostatky stravovali, domy vyvraceli, naplovali

vozy, jež v nadji na koist prázdné vyvezli, chudé s ženami

a dtmi v zármutku z ustavivše, sami s užitkem a radostí ve-

seleji se vrátili. O bezpráví hrozného a právem ode všech

zavržitelného, že v tom se urozenost urozených muž zvrhuje,

že kuše na zdi zavsivše a zstavivše kopí. picházejí jen

s vozy na mlácení a srpy k dokonání bitvy.

I£do iny tak lehkomyslné provádí, není vlastn rytíem,

Rytí má bojovati, ale nikoli loupiti,

Ale ani vep zabíjeti nemá, nýbrž milovati

Pokojný mír ; aniž a hledí poškozovati vesnic

Nebo njakého ubožáka, tak se uiní opravdovým

Vojínem, mravy takové jsou mu ke cti.

O králi Albrechte, volá veškeren lid nad tebou,

Toto zlo jsi ty poal, jehož jsi píinou byl,

Nebo když jsi pišel, hned ve znamení smutném státi

Poala zem eská, ponvadž shluk tvých

Váleník nyní hromadí škociu koistí.

Pobuovateli králv a království! Smlouvy zákonné

Ty kovati máš, ale neumíš, slabochu, protože dáváš

Podut k válkám, ty špatný kníže pokoje, zaháníš

Pokoj a tak jednáš, že porušením daru pokoje

Nesvorný spor vzrstá, tebou, hle, nyní kazí se

Veškeré dobro, právo odstrauješ krutými boji.

O kolik [lidí] nyní skrze tebe je zarmouceno a slzí,

Kteí jsou zbaveni majetku zárove a svleeni s kže.
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Jak veliké však v onom Kase nevýslovné nesnáze zpúso*

y byl) klášteru Sedleckému, jazyk vyjáditi ani péro vy-

lij nehod moci, ježto jsou ty véci takka nekonené. Nebol

skoro váiekni mniši z kláštera odešli, dohánni jsouce stra-

chem ;i nedostatkem, a bydleli zde onde, jakkoli mohli, nebol

nepátelé denn po libosti vcházeli do kláštera a vycházeli a

cokoli, tím Be bavily [jejich] oi, bez jakékoli pekážky uchva-

covali. Nech však ošeti blahoslavená Panna král.' Albrechta

[za
•

I

- dopustil, nedosti dobe jednaje na tomto

Kap i t"Id LXXII,

smrti nejjasnjšího knížete, pana Václava II., Šestého krále

jkého, prvního zakladatele Zbraslav, a o lítosti, kterou

v bolesti BVé ml. Léta Tane 1305.

.1 jenž kdysi báse snahou kvetoucí jsem dokonal,

pláem, bda, budu sestavovati Bkladbu souhlasnou se

zákonem

Kristovým, jež radostné ei nemá, protože smrti

Radosl ustupuje. <> jak velice Brdce uráží

Nyní údl Bmrti, jímž nám vyrván .

Jest život krále Václava, ozdobený

Kvtem ctnosti ve veliké cti rozkvétající.

Když jeho jediného jala smrt. ihned odala

Ona Bvtlo králm a pokoj od chudých.

\ i
-i. s\ 61 -t.il zde jdu žalu,

Jenž právem naíkal, protože povsí králova naplovala

Okršleb zemský, uinil Be v nm drahým.

Protože jeho živol podával jiným vzor, ponvadž stal

h Btran posílen umním božským.

Když vzpomene bí na nho mysl má, slzí

Hned oti, právem mním plakati, nebot ln

lovka tak veliké ctnosti a tak veliké Bpásy,

Jako byl tento km/r, já zídka budoucn uvidím

id nikdy, protože udleni vdkuplným
obohatil Bh a píroda oblažila.

<> nmž nemnoho zamýšlím psáti, neboí moje pošetilá

ktysl odpírá, bych více napsal ježto mn to jest kruté,

Ale pláce pro tebe, králi, jen pronáším slova proroka:
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Kdo dá oím ínýin vody 1
) a hlav mé pramen slz, abych

oplakával dnem i nocí žalostný skon nejzbožnjšího krále

Václava a smrt zajisté více pro nás, nežli pro nho oplakání

hodnou a trpkou. Nebo on sám vyrván jest z bd a temnoty

pítomné bídy, my však

Posud na vlnách bloudíce tžce jsme jimi zahrnováni,

a to tím tíže, ím postrádáme pítomnosti a ochrany jeho,

jenž od nás, bda, odešel. Býval král tento všem moc-

ným pedmtem úžasu, nuzných ochráncem, udržovatelem

spravedlnosti, truchlících utšitelem, povyšovatelem pokor-

ných, ctitelem Božím, mstitelem vinných, pravým milov-

níkem knžstva, zakladatelem chrámv a udržovatelem jejich

výsad a práv, jakož i všeho toho, emu uí mravnost zákoni-

tého života, veskrze stal se zvláštním následovníkem; po

hodinkách kanonických denních i noních neúnavn toužíval

a všem opravdu kajícím poskytoval plný vzor písnosti. A po-

nvadž tento král byl tak milování hoden, milost za milost

zasloužil, že mu Bh popál ped smrtí jeho déle stonati, aby

takto od podntu kehkosti lidské a zastaralého kvasu spácha-

ného híchu pravým nákem pokání mohl na tomto svt
jasnji se oistiti. Nebo koho Hospodin miluje, kára 2

) a tresce

každého syna, jehož pijímá; nebo jako zlato od strusky

ohnm se oddluje, tak duše od neistoty darem milosti

istji se vyvaruje a oišuje. Když tedy král Václav syna

svého jednorozeného, krále Uherského Václava, z toho krá-

lovství mocnou rukou do ech byl zpt pivedl, nemoc sou- (1304)

chotin, jež v nm [již] delší dobu se byla tajila, tehdy všemi

píznaky se ukazovala: ty pak souchotiny síly královy ne-

vyrvaly náhle, ale ponenáhlu a s výsledkem ; ona zajisté pro-

dlužovaná choroba králi potena k zásluze, nám pak vyšla za

vzor; nebo jako zdraví života jeho poskytlo lidu úlevu útchy,

tak i nemoc jeho podává kajícím psobivý doklad. Potom na.

loži bolesti své král již leže, jakož iníval ješt ve zdraví

a chod, zpovdníka svého stále u sebe ml a nakoli z tch

inu, jimiž Boha nkdy, špatn žije, byl urazil, tehdy si vzpo-

menouti mohl, to hned upímn zpovdníkovi svému vyznávaje

vše jednotlivé ne bez slz odhaloval.

1

) Jerem. 9, 1.

2
) Kniha Písl. 3., 12.
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Kapitol LXXní.

Jak odv bvj na rozliná místa rozdlil a pokorným se ukázal.

Aby pak pokora, k'rá BS skrývala vnit ve zbožných

Cínech, zasvitla vn, vefikeren odv a celé vystrojení ložo krá-

lovského, pipravené /. drahocenného plátna a hedbávných

tkanin, hned na poátku své chnravosti král udlil ku potí

Špitálu Pražského pro nemocné a nuzné, sukni pak z prosí

plátna režného b širokými rukávy, jakou mívají mniši, >i tehdy

oblekl a na l<»ž> Bvé laciné plátno barvy téhož druhu položiti

dal, také ašlechtilá roucha odv královských nahým a po-

tebným rozdati kázal, a aby ovoce pokáni opravdové uinil,

vlasy s hlavy Bvé -i oholiti dal; to vsak ješt zdráv jsa za-

jisté byl by uinil z pokorné úcty, kterou ml k eholi, kdyby

vznešenost stavu a dstojnosti královské nebyla tomu bránila.

Bh pak, jenž sledí na srdce, 1
! pohledl na jeho úmysl a po-

znal jej, a znají také podnes oni, k nimž král v dvrném
hovora asto Kkával: Já. vece, pi tomto ízení království

nedi alf a proto nerad trvám, a Bh je mi Bvdkem, kdybych

lnjší [lovk], který jest v stáji mých

koni. dovede lépe vládnouti nežli já. kdyby však se tu stalo

ádn, b jásotem bych mu ustoupil a obral bych si stav

nizk\ neb odv mnišský. Tak tedy nabyv nyní píleži

\ nemoci splnil skutkem, eo v srdci dávno ped tun bylo za-

mýšleno. Co však tanulo v skrytosti mysli tohoto pokoí

krále, jenž se odl .ji/, v podobu mnišského zevnjšku, ob-

;l panu Konrádovi, prvnímu opatu Zbraslavskému, kdyl

takto mluvil: Prosím to. vece, opate mj, jenž jsi takka

polovice duše mé, ;iž b tohoto svta odejdu, al>
;
v mne odl

v kuklu konvrse ádu Cisterciáckého a na mistr, kdo se po-

cbovávají ImuT mniši nebo k nebo, což se mn více líbí,

pod njakým okapem na místé nejprostším \ mnu kláštee ai

Zbraslavi abys mne prosté pochoval a skryl. Nebo dle soudu

mého tlo mé nepatrné nezaslouží, aby - dobrými uloženo

bylo, ale t«» bj zasloužilo, a k • to státi smlo, aby v eta

ech ulic ped tvái lidu pivázáno jsouc ke zvíeti bžícímu,

hned po Bmrti bylo vleeno Kdož by nerozuml, Že e tato

I knih i Král 16,
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výraz pokory v sobe má V Nebo král pevný úmysl byl pojal, 1305

až Václav, syn jeho, dospje vku a schopnosti zákonité, že

inu hned chtl odevzdati ízení svých království, a aby více

mohl míti asu na službu Boží, ponechaje si jen dchod tisíce

hiven, ve Zbraslavi, založení svém, trvalým pobytem zamýšlel

pebývati. Na znamení pak vle tak zbožné vystavti dal na

Zbraslavi dm komorní, jenž až podnes, jak známo, stojí. Také

ml tento zakladatel tak velikou touhu planoucí náklonnosti

ku povznesení svého založení Zbraslavského, že více želel

jeho osiení, nežli vlastní své bolesti, což astji zejmými

dkazy projevil a ukázal. Nebo s hlubokým povzdechem žalo-

stiv velmi asto takto promluvil : O Zbraslavi, jak ty nyní

stojíš ped oima mýma! Ó Zbraslavi, bylinko nov vzrostlá,

dceruško penžná, dílem rukou mých ty jsi, ach, jak a jakým

zpsobem té nyní zstavím osielou? Kdo se nad tebou smi-

luje, kdo ti pispje na pomoc, kdo se rozželí nad tebou?

Bojím se, aby snad nepišli dnové na tebe a nesklíili tebe.

O Zbraslavi, jedinou jsi byla života mého útchou, nebo ty,

milovaná má a vyvolená má nevsto, Zbraslavi, radost jsi

zpsobovala duši mé, a budeš mn i poskytovati, až stráveno

bude toto nepatrné tlo, píbytek vný, duch mj za živa

tšil se v tob, tlo mé po smrti spoine v tob a v nadji.

Blaze mn a blaze duši mé, že jsem t štípil, zle pro tebe,
2
)

že m ztrácíš ; vzpome na mne, vinice má milovaná, ó Zbra-

slavi, budiž pak blahoslavené Pann pée o tebe, jíž jsem t
vnoval. Takováto slova zbožná mysl králova astji opto-

vala a lkala.

Kapitola LXXIV.

O závti a poízení, jež král uinil.

Když se smolou se zachází a od toho ruka se neposkvrní,

To je píliš vzácné: tak není srdce tak jasného,

Aby, má-li se obírati vcí svtskou, vcí

Ono nestalo se zatemnlým, stává se srdce od toho i brzo

zaslepeným.

Oistí-li se srdce, dívjší odtud se tvánost obnovuje.

-) Luk. 19, 43.
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Proež ježto na králi Václavovi spoléhala pée o nkolik

/••lni ;i na Dho déle jakožto ádného knížete jakákoli zaleži-

: poddaných se uvádla, nad sily lidské vbec by to bylo

bývalo Btejnon ?áhoa vše zvážiti, také nikdy jak pro slabost

lidskou, tak pro nutný prospch za sted ctnosti se neuchýliti,

aby ten, kdo ožívá etných vécí jiných lidí více, nežli dosno,

jich nebyl užil. Vždyf mezi lidmi pokládá Be to za nemožné.

Zbožnost krále opravdu kajícího jala Be tedy po vhodném

zpfisobu zadostucinnl za takové píhody pátrati, aby všem

od krále nevinn poškozeným mohl dáti náhradu. Proež tyi
ctihodné maže, jež moudrost jako Bvdomitost uinila slav-

nými, totiž pány Jana, nyní biskupa Brixenského. h Jindich ( .

-pata Sedleckého, *) Konráda, opata Zbraslavského, .jako/ i Jin-

dicha st minová, notáe Moravského, *) král k Bobe povolati

kázal a je ustanoviv vykonavateli své závti takto pravil:

Protože jsem Vás výsadou /vlastní lásky nad OStatnf miloval,

doufám. /•• povinni jste býti páteli spásy due mé: nyní

tedj dejte povolati všecky mé vitele, seznejte a spi

kolikkoli si' vyplatiti má jednomu každému, a aby se n. 'pi-

hodil omyl njaký, dluhy tyto d Bebe sepsané chovejte.

Nezamýšlím však vám ukládati bím, abyste platili, nýbrž

jen abyste ídili ty, kteí budou míti platiti, a vyplácnu

dlnhiiv aby se dlo bez jakékoliv pekážky. Král povolal

b sob Byna svého Václava, následníka králova, pana Petra,

lio kanclée, nyní biskupa < Homuckého,4; Heinmana i Dub

Tobiáše / Bechyn, •) Jindicha / Etosenberka ') a více jiných

ovn. o utni kap. Lxvll, porn. 7.

to ovsem týž, - kterým se v kronice aafcéji setkáváme,

itéji objevuje se re formé Beidenrieh.

Jindich Staraní by] kanovníkem Pražským; /«• by byl býval no-

\in. listinami sjiéténo neoi

• Jesi to M Petr Ingeli, který byl "<i li protonotáem

- Emler, Die Kanzlei i: d . biskupem Olomnckým Btal Be teprve

1811, semcl I31C; kroniku dává mu titul kanclée, ale kancléem byl

tankrál ispeltu, biskup Basilejsky, kten titulu kanclée

l»04 opustil Cechy,

i iix tenkrát pejal izeni kanceláe, v kt.

lunk Václava III. vidíme (Emler na u. m. u n. .

man / Dnbé byl tenkrát : rkrabím.

Bechyn, ni lek, srovn. o ném kap LXXXVI,

Fiodicfa / Rozenberka nejv, komorník.
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šlechticv a pán království, k nimž poav e takto promluvil : 1305

Vy, vece, ty, synu mj, a vy, vrní moji milí, nejlépe

víte, že tohoto roku na uhájení království a práv svých proti

Albrechtovi, králi ímskému, a též na dosažení království

Polského vydání a náklady nesíslné initi, žold vojínm
dávati a to na úroky pijímati nebo na záruku tu onde od

vitel toho žádati nejvyšší poteba mne dohnala, protože

k tomu všemu a jednotlivému fiskus královský nestail.

A protože hodné z tisku královského to se vyplácí, co pod jmé-

nem královým se vypjuje, ráí-li mne Pán Bh, v jehož

okovech jsem kárán, na tomto život déle zachovati, uiním

zadost tmto vitelm a dluhm veškerým; nebo v ruce

Hospodinov jest smrt i život mj, co se zalíbí v oích jeho,

to a se mnou ubohým ervíkem uiní. K synovi pak král

obrátil tvá, jemuž takto ekl, ani to všichni slyšeli : Synu 8
)

mj, piklo ucha svého ke mn, vyslechni ei mé, 9
) poslechni

slova má, a výpovdi otce tvého nech nikdy ti nevymizejí,

ale v srdci svém jako v knize je zapiš a skutkem napl. Tob,

synu mj, plode útrob mých, právem ddickým veškeré držení

panství mého pináleží, nebo sedti budeš na stolci mém a

panovati budeš místo mne, otce svého. I dodal král : Synu

mj, ty víš, že vlí mou bylo, abych vystavl dm jménu

Boha svého, ale, jakož tuším, to z úmyslu ízení Božího z-
staveno snad jest tob. Nyní tedy Bh bud s tebou, prospívej

a vystavj dm Hospodinu, aby chránil tebe. Nech dá tob
Hospodin opatrnost a smysl, abys mohl spravovati lid, nebo
tehdy budeš moci prospívati, poneš-li rozkazy a soudy Pán
srdcem i skutkem plniti. A králi nebeskému dkuji, že na

útchu lidu svého po sob t zstavuji. Boj se Boha, ctnosti

mj v uctivosti, následuj míru a spravedlnosti. Pisáhni

mn tedy pro Boha na ostatky svatých, jichž pítomnost již

zde jest, že po smrti mé vyslechneš hlas vitelv a vymaha-

tel mých a z království, jež budeš míti v držení, za mne

dluhy zaplatíš, že také uiníš zadost všem nevinn ode

mne poškozeným a uraženým. Byla pak tam tehdy hlava sva-

tého Václava muedlníka s jinými slavnými ostatky, na až

s
) Kniha Písl. 22, 17.

9
) Kniha Písl. 4, 10.

Kronika Zbraslavská. *»
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ripojením závazku Václav, jednorozený syn králv, písah]

a rozho ílíbil, že za otce všecko má zaplatiti a po-

,
. lo8l uiniti. Podobn i Šlechticové oni, kteí tehdy

byli pítomni, vérn slíbili, že Be o zaplaceni dluh piiniti

ií. a to též písahou Blavnostn potvrdili Aby pak toto

zaízení výplaty v secem nemohlo býti pekaženo, Bedmina

urbury a dchod na Bórách Kutných, jež se králm odvádí

jednoho každého týdne, urena byla na placení dluhv a upo-

kojení vitelv. Také choti, paní Alžbt, dvacet tisíc hiven

odkázal král pode jménem vna, 10
J a odpisáhl ddí htici

ped otcem, že klášter Zbraslavský a píslušenstvím jeho

v dobré ochran bude míti, a jeho, krále nemocného, až zem

na Zbraslavi pochovají; mimo to klášterm, kostelm,

osobám duchovním a chudým král veliké dary almužen ro-

lal, také klenoty a ostatky a roucha služebník Kristových

i oltání ze Bvé kaple, kterou král nade všecka knížata

naši dol lou ml, domm Božím sem tam rozdlil, vt-

šina vsak rouch Bvých uril Zbraslavi, založení svému a dcei

v budoucnosti osielé. Prosím t, Panno Maria, vyzdob

duši jeho rouchy milosti Bvé, jenž ko chvále Syna tvéh<

ke tvé Bláv odl dm tvj ve Zbraslavi, tak /« k úžasu to jest

m vidoucím. Nepochybuji o tob, Maria, .

<lt" uiníš nebo Bpíše již jsi uinila.

Kapitola LXXV.

<> dílech zbožnosti, jež vykonal král Václav.

\ protože aesnadno jest od zvyku upustiti, nebol do

návyk obrací Be obyejné \ pirozenost rosou milosti Boží,

to cil pokory a dobrodiní oddanosti, jež král Václav chudým

ikm prokazoval ješt ve zdraví, poražen jsa na lžko

nemoci oikterak vykonávati nepomíjel, eho však snu o b

konati nemohl, to jménem Bvým Bkrze jiného tajn konati

• lával. Byla pak uvyklá pokorná ušlechtilost a ušlechtilá po-

kora tohoto krále nejen na zeleny tvrtek nebo v post odí-

chudým ruku dávající vztahovati, laným a žízni-

inka \ kap I.XXW.
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vým pokrm a nápoj pedkládati a nohy chudých umývati a 1805

otírati, ale i ve všech dobách tšila se to konati, kdykoli

mohla nabýti k tomu píležitosti. Potom když již od tohoto

zbožného díla tlo odvrácené, nikoli však smýšlení ducha,

tísnivá nemoc vzdalovala, tajn po tichu s vdomím jediného

Boha nkterého ze svých milc král povolával a onu zbožnou

službu skrze nho svým jménem na míst ureném vykoná-

vati dával. O tom až podnes pan Konrád, opat Zbraslavský,

podává svdectví, jenž k tomu byv uren a naveden, za krále

vykonával tak blaženou službu; nebo sám na rozkaz králv

nohy chudých umýval, potom je uhostil a dary i denáry je

obohatil.

V bídných tob, Kriste, sloužil tento král,

Za to mu, Kriste, nebeskou, dobrou udl korunu.

Kapitola LXXVJ.

O zbožnosti, kterou ml král pi slyšení nkolika mší.

Ale co nyní uiní s posloucháním mší nemocný král, jehož

veškera útcha a zvláštní radost srdená vždy záležela v po-

slouchání nkolika mší? Snad byl beze mší, když nemohl na-

vštvovati chrám? Nikterak. Nebo aby král ten více zbožný

v mysli, nežli nemocný tlem nezbavoval se své útchy, v uza-

vení své komory, v níž oslaben ležel, nkolik oltá dal zí-

diti, kde o tolik více poslouchával mší, ím více obrácen

k chvále Boží duch jeho odpoíval od lomozu práce a za-

mstknání vnjšího; nebo za asného jitra na obratu dne mše

ped králem slouženy a nkolik odslouženo i nkolik jich, jež

se mly sloužiti, následovalo po nkolika. Radost z toho vzni-

kala poslouchajícímu knížeti i živil se hojnji a díve oberst-

vením duševním, nežli pokrmem tlesným. Bolest prudká zp-

sobovala u krále nemocného nechut k jídlu a pití, ale nikdy

nechut k vyslechnutí slavnosti mešní. Nechtl také z usou-

zení pokory pi tch mších po zpsobu jiných knížat pijmouti

políbení míru z knih mešních, ale se rt knží, nebo se

piznával pokorným srdcem, že není hoden jména královského,

nýbrž spíše že má býti oznaován jménem pastýe nežli kní-

žete, a prával si asto, aby býval ne knížetem, ale pastýem stáda

11*
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\> dny života svého. Tak ten, jenž dle mínní vSech

byl nejvtší, stal se nejmenším ped oima svýma; ale v pravd
. ii, ped lidmi ponižoyala znamenitá pokora, tím více

ped Boži tvái záila pokorná znamenitosl a význaná ušlech-

tilost, kterou mél.

Mnohonásobnou mil odpuštni jsou ti híehoi

Václave zbožný, ty, jak"/ velím, Syna Mariina

.li/ spatnjeS v radosti, jenž tolik statku pijal od U

Ve tvar vlastni již pohledni Boží moudrosti,

Kterou jsi Bpatoval, pokud tys /iv byl,

\ svátostech oima vící mysli.

Kapitola LXXVII.

O trplivosti, kterou král mél ?e 8vé uemoci.

V utrpení Bvém kníže tento leže, tak velikou trplivost

Sem vidoucím a Blahost jeho znajícím k nejvt-

šímu to úžasu bylo Nebo když osten bolesti osteji uvnit

Btrádajicího bodal, nikterak z ú^t trpícího reptavj náek
ojakj Be neozýval. Jak volíka vsak prudkost trpké b

jej bodala, prozrazuje osláblost ndv a ukazuje tvar. jil po-

jakási modravá barva. Ale pi všech tchto obtížích král

nezhešil rty svými, aniž co pošetilého proti Bobu promluvil.

nýbrž ukal: Jestliže dobré vcí pijímal jsem /. ruky Bospo-

dinovy bez zásluhy, pro bych nesnášel zlého následkem ne-

Bmírných Bvých provinní? Více požehnání, nežli jsem zaslou-

žil, od Boha jsem pijal, za dobrodiní Boži nevden jsem

byl a i nyní pejímám zasloužené vci za Bvé iny, je

snáším a /Mílám, ab) tlo toto docela Btrouchnivlo, pí

:idy duch odpoinul v Pánu. asto vSak, když -ila bo-

I míru skliovala a dotýkala se prudél slabost,

íkával panu Konrádovi Zbraslavskému: Již již tolik trpím,

/•• myslím, kdybj to jiný trpl, t«>lik bj kiel* Se by to

isedstvu bylo BlySeti. Není vsak pochybno,

inu. jenž tak kruté muky nenloci

trpelh eholní asto král churavícl kol lože

'i" míval, od nichž napomenuti povzbuzení a e

nosného uení a ušima otevenj . g mysli žádostivou
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nejednou v slzách poslouchal; od hodinek však kanonických, 1305

aby jich neodíkával nebo neposlouchal, zcela žádné utrpení

ani zamstknání ho nemohlo zdržeti.

Ušty pje, srdcem naíkaje a tlem trp
V nemoci král tento mysl trplivou jako Job

Vždy zachovával; proto ho, myslím, omyla

Milost Boží od každé zkázy poklesku.

Kapitola LXX VIII.

O posledním pomazání toho krále.

Když pak již více nežli ti msíce stálé slabosti královy

pibývalo, a již král ustával od práce, ale nikoli nepozbýval

rozumu, aby mu nechyblo pijetí a milost njaké svátosti

církevní, jal se žádati co nejpobožnji svátosti posledního po-

mazání, a jakkoli tehdy král kolem sebe ml pemnohé bi-

skupy a stkvlé preláty, pece z cit pokory a lásky, jež vždy

míval ku panu Konrádovi, opatu Zbraslavskému, a k ádu
Cisterciáckému, požadoval co nejoddanji a nejnaléhavji, aby

práv od toho opata mu tajemství oné svátosti bylo udleno.

Žádost králova tedy, která rovna bývá píkazu, vyslyšena a

ve skutek uvedena. Nebo pan Konrád, opat Zbraslavský,

pomazal krále olejem nejsvtjšího pomazání, zachovávaje ve

všem zpsob a zvyk, jenž bývá pi pomazání osob ádu Ci-

sterciáckého; myslím pak, že hojnjší proud vod vydaly oi

opata krále mažícího a naíkajícího i pítomné družiny, nežli

bylo veškero množství svatého oleje, jímž král byl pomazán

onoho dne. Nebo bylo na tom, jenž byl pomazán, vidti ve-

liké známky oddanosti, u všech pak, kteí byli pítomni, vy-

pukávaly slzavé vzdechy, prýštící se ze srdce, pomíšené

s výkiky.

Takto jest pomazán a s tebou, Kriste, více spojen

Tento král zbožný, ode vší viny oištný.

Kapitola LXXIX.

O lítosti a rozjímání, jež král tehdy ml.

Sklíen jsa ješt stísnností choroby jako mrzutosti král,

tšil se vždycky daru milosti pamti, až podivuhodn zvláštní.
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iof král ten leže na loži, nejednou v trpkosti duse své jal

pehlížeti všecka léta bvš a všecka provinni a nevdo-

mosti mládí Bvébo, jimiž Boha jakožto vinnik urazil, ped oi

mysli BVé Opt QVádti a jakýkoli druh hícliu. jímž lidská

kehkost zpsobila, že poklesl, po zpsobu pravého kajicníka

pokorným a Bkroušeným duchem s naknu uvažovati, jakož

i kterýkoli z nich, zpsobující mn Bmntek nad jednorozeným,

hojnými Blzami jal se oplakávati, tak ie náek jeho, vyvozen

/ útrob srdeních, byl dostatený, abj u všech pi tom

[cích vyvolal plá a náladu kajirnosti. Sebo tak nesmírnou

milost pokání, jakob] šastnou desku po ztroskotání lodi, udlil

Unii králi, že kdyby on po všecky dny života Bvého lupiem

nejhorším byl býval, ješt podle úsudku lidského hodné ovoce

pokání byl by pinesl. Noho zbožn vím, že zkormoucený

duch jeho píjemnou obti stal Be Mohu nejvyššímu, protože

<>n jest otec milosrdenství a Bh veškeré litchy, i jenž klade

bIzj lkajících ped tváí svou: niterná však milost, psobivá

uitelka ctnosti, nenauila vždy tohoto slabého žáka naíkati,

nýbrž dovolila jen a zpsobila, že on douškem zbožného ducha

okusil naped sladkosti vlasti nebeské a poháru nebeského

nápoje s líbeznosti a / toho vesele so radoval. Nebo milost

rcujíci Brdce královo asto tak ozáila, že Bám jal Be v mysli

uvažovati, ústy vyjadovati zvláštní dobrodiní dar Božích a

vítzná znamení za spásu pokolení lidského shry daná; ne-

bo v pamti jeho tanulo, Že vcná Boži mondrosl sestoupila

s klinu otcovského, v podstat lidského tla kíž podstoupila

za lovka, umírajíc drahou krev hojno vylila, a tak cestu

k nebi ukazujíc všem Btupné vztyila, že konen všem kajícím

lajícím bránu do vné vlasti otevíti a udliti radosti

nevýslovné, jež pro množství zmiti se nemohou, ten, kterj

pravda a život,*) pislíbil. O takových vcech roz-

jímal a mluvil, a v rozjímáni eho rozncoval Be ohe tak

veliké zbožnosti, že nemoha se obmeziti zapaloval i všeckj ty.

které shledával vhodné, pítomné u lože nemocného krále,

ilyftíd vycházeti takové výroky / prsou nadšených. Nebo
kdo byl b) tak chladného srdce l»ýval, jehož bj neroznítil

*) .lan l l
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ohnivý výrok penábožného krále? Tak tedy Hospodin živil 1305

ducha nemocného krále stídavými vespolek hody niterného

oberstvení, jakož se zalíbilo milosrdenství jeho.

Král jako híšník oplakává iny provinní svých,

Ale pozorovatel vzpomíná na zbožnou slavnost nebes.

Kapitola LXXX.

Jak král smrt svou naped tušil. Rok Pán 1305.

Vda posléze král nemocný, více nežli šest msíc silnou

bolestí oslabovaný, že pišla hodina jeho, aby odešel s tohoto

svta, a že lhta rozlouení jeho již nastává, jakkoli posud

tšil se neporušenému zraku a sluchu a jen sil tlesných po-

zbýval, nieho na jasném vdomí, požívaje rozumu nedlouho

ped svou smrtí král povolal preláty a knze, jichž etné

shromáždní ped králem bývalo, a pravil jim: Bratí, radujte

se se mnou a blahoete mn. že ruku Hospodinovu, jež se

mne dotkla, schvácen jsa tak dlouho snášeti jsem si za-

sloužil : hle, brzo pijde hodina odchodu mého a doba potu.

Nyní tedy prosím, pánové a pátelé, odpuste mn kajícímu,

stjte pi umírajícím a odcházejícímu odsud modlitbami pi-

spjte ; také k sloužení mší se pipravte, až uvidíte, že nade-

šel poslední konec života ; i dodal král : Ty, Konráde, opate

Zbraslavský, první mši o vzkíšení Pán služ za mne hned,

jak duše má odejde ; ku panu Heideurichovi pak, opatu Sedle-

ckému, takto pravil : Ty mši za mrtvé podobn vykonej za

mne. Týž opat také umuení [Pán] dle [svatého] Matouše

na rozkaz králv etl. které s bitím v prsa, v slzách, s ru-

kama k nebi pozdviženýma a nejvtší nábožností v samu ho-

dinu zápasu svého tenou zbožnýma ušima vyslechl. Tak jednomu

každému knzi pítomnému král vlastními ústy ješt co nej-

lépe jsa mocen rozumu uložil, jakou má mši sloužiti. Nebo na-

ídil, aby nkterý sloužil mši o Nanebestoupení Pán, jiný

o blahoslavené Pann, a jednomu každému uložil, co chtl.

Vc je píliš úžasu hodná a navždy v pamti musí býti za-

chována: Hle, dne 2 1 . ervna asi o prvé hodin 1
) král po vy-

') V té dob (mezi I. ervnem a 13. ervencem) asi v 8 hodin veer
dle našeho urování asu.
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erpání sil, pln jsa dobrých skutku ku poslední hodince pi-

,.(,.. svtem se loue s oima sklopenýma, klid-

oým obliejem i jamou tváí v roce Hospodinovy poron<

ducha svého o pítomnosti všech vydechl a odevzdal dncha

Hospodinu, kterýž jej dal, míníiu onoho ducha životního, jímž

žily a kvetly nekonené tisíce Kdí, onoho zajisté ducha, jej/

smrt v popele a v žínném rouše pod tvánosti pravého ka

licníka zastihla. <> jak veliký náek slzavého bdováni hned

\ srdce rtech se vlil, když z tli bezduchého vyšel Mastný

duch, ó jak nesnesitelné poboueni veškera bolest pevyšující

povstalo u všeho lidu pro to, ponvadž se udal odchod

jediného tak povýšeného lovka, to žalostno nyní vykládati

nebo slyšeti. Ú o trpejší bylo všem takové vci - aebespe-

enstvíni zkusiti a spatiti I A což povíme útch, kteí ureni

byli skrze krále ke slouženi mší? Zajisté je sloužili, ale

potky si/ pehojn vytékající oi jim zatemovaly, a valy-

kavé n.ii k > se /dechy pronášeni Bio* v hrdlech rdonsily,

hlasy dusily, v ústech slova vraždily.

/atim Však trio mrtvé co nejuctivji objímajíce a lí-

hajíc.', lože Bizarní Be inoucími smáeli a potom teliko to

teplou vodou nejen vytékající z pramen, ale i prýšl

po lících podle obyeje uctiv.- umývali, jež když bylo omj

v ta/ královská Dejskvlejší roucha, v nich/ král byl korunován,

obleeno: kouma vstavenu na hlavu, žezlo a /lat jablko

vloženo v iho ruce, prst opaten prstenem. V tom Bie ui-

nno zado8í stavu královskému, ale nikterak pokornému pání

královu. nhot on >ám nedávno ped tím si pál, Že umra nemá

býti obleen \ kment nebo uach, nebo isté zavinut v bílé

plátno, alf spíše jinak v laciné sukno >ere. Ale v pravd

v tom S-- více ped Bohem i lidmi uinil bodným ozdoby,

pokorné smýšlel a tak laciných všcj vyhledával.

koberci a sukn) nejdrahocennjšími podlaha paláce

pokryta a ozdobena, a tam znamenitá nádobka tria královského

dobená ctnostmi na lešení položená umístna. Potom

kil. pí-., poheb královskj píhodné pipraveno bylo,

booi knžstva následoval /a si.oem a prvod /a prvodem,

kteí všickni •• plaíce ne/ pjíce, jakkoli mohli, službu

vigilií a /a mrtvé vykonávali. Druhého pak dm- po smrti

králova ped obydlím mistra Konráda zlatníka bliž Domini-
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kán 1
) v mst Pražském sešlo se veškero množství naíkajícího 1305

lidu, kteí všickni oekávali, aby spatili žalostné divadlo,

totiž vynášeti mrtvého pána svého nejmilejšího.

Ó hrozného a trpkého ekání žalostného divadla! Ó jaká

pochmurná podívaná, vidti tohoto krále jakoby slunce od-

nášenu býti a vzdalovati se s tohoto svta. Co se tedy stane

s tímto lidem ubohým, bídu snášejícím, a s tímto národem na-

íkajícím? Zajisté zarmoucení a pobouení, pobouení pravím ta-

kové, jakého nebylo od poátku, jakého ani nezakusili od té doby,

co vyšli ze života matek svých, aniž kdy bylo jiné tomu po-

dobné. Nebo když s napjatou myslí, jakož i zjitenýma oima
všickni ped domem stáli a s trpkostí oekávali, hle ukazuje

se a na ramenou nesen jest mrtvý král nejzbožnjší, jenž

býval životem chudých, berlou utlaovaných, útchou sirotk,

pokojem vlasti, otcem všech. O neslýchaného od staletí ža-

lostného výkiku lidu, jenž tehdy bdováním a evem všech

lidí ohlašoval budoucí tžkosti národu všemu, oloupenému

o otce jakož i knížete; ten bolestí klesá a kií, jiný volá

a tvá si drásá, jiný si vlasy rve a zuí, ba i chlapci a dti

po ulicích bhali, naíkali a vydávali žalostné zvuky, jako

by stejn pedvídali budoucí zlo, následkem ehož pro tak

velikou bídu, již všickni mli, nic tehdy za sladší a lepší

nepokládali, nežli naíkati a plakati. Nebo tak se ubíra-

jíce šli a plakali, protože slzy propukaly, jichž vbec nikdo

zadržeti nemohl, nebo tehdy byla míra pláe bez míry. Kní-

žata pak a starší pánové království nosidla se ctihodným

tlem nosili z chrámu do chrámu, všude obtujíce spasitelnou

obt. Duchovenstvo pak, které se ubíralo naped i které

následovalo, rádo bylo by zpívalo, kdyby bylo mohlo, protože

spíše vydávalo náek nežli zpv, a jednotlivci více naíkali

nežli pli. Ubíral se také za slavným pohbem nesíslný zástup

obojího pohlaví, mladíci a dívky, starci s mladšími, vydávajíce

bdování a naíkání nemén nesouzvuké nežli pronikavé, tak

že, by možno bylo, kamení a stny se rozstupovati a neroz-

umná zv k slzám dojata býti byla by mohla. Kterýkoli

chrám byl by se tehdy pokládal za nejšastnjší, kdyby u sebe

ve svém klín toto ctihodné tlo královské byl skrýti sml.

*) Tedy blíže nynjšího Klementina.
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pak kanovníci kostela Pražského žádali krále, syna

malého krále, aby jim odevzdal tlo otcovo ku pochování,

ale nikterak nedosáhli, eho nejvíce vyhledávali. Když tedy

naplnna byli Blavnost pohební krále hodná, téhož dne o ho-

din< I
ctihodné tlo vloženo na lod a v prvodu neko-

neného množství li nem královým z Prahy pevezeno

ns Zbraslav, kde mniši pohbu vstíc vyšli, a kde > vyšším

nákem nežli zpvem pijat" a > novéno chrámu dovezeno,

I pak požehnáni poheb zakladatelv chrámu skrze nho
založenému pinesl, že kdežto dív.- v nm bohoslužby ne-

byly Blaveny ani potud odzpvovány hodinky kanonické, od

doby hned nápvem pi píchodu tohoto pohbu [zpívaným]

konvent poal bohoslužbu slaviti a tak v t<>ni pokraoval ai

pudní--.
i

1 >oba pak následujíc! noci vynaložena celá na pni žalmu

a chvál] Boži od etných mnich, ke bdní a stráži pi pohbu
Drcených a okolo mar Bern tam rozestavených. A když pak

nastalo ráno, pan opat Konrád, jakkoli pítomni byli pemnozí

biskupové a preláti, mši za zemelého žalostiv sloužil a po

mši podle obyeje našeho ádu pohební obady králi chystal

Kily/, pak s pozlacenou korunou, žezlem, jablkem a si- vší

ozdobou ušlechtilých rouch, náramk, prstenv a výzdobou

úpiavy královské tlo královo již položeno bylo do hrobky,

|iž Btojí ve stedu Bvatyn, tak veliký byl náek lidi a tak

veliké zvlášt bdováni mnichv, že zcela žádnou modlitbu

ani zpv nebylo možno' slyšeti ani rozumti hlasu bIov. Nebo
všickni zárove žalostiv kieli, v prsa se bili, na zemi

padali a nad zpsob lidský, jako by všickni žhaveni byli

smysl, trpce bdovati Be jali. Pro dlouhotrvající pak plá.

jímž všickni plakali, již proud slz v oich úpln vyschl, a

proto již bez pláe a prolévání si/ až k nebi zárove žalostné

i ih. Já pak nikdy nebyl bych uvil vypra-

vujícím takové vci, kdybych já sám osolme nebyl pítomen

býval jako spoluúastník tohoto žalu a pozorovatel zármutku,

i o jest aj hodina odpoled

Mne ) I
* a 1 1 1 1 > Marie, založeni ml krále Václava

den i>" koraní rovn. kap I \IV i. kam také . kapli

\ kn-ti dítek Václavových, na Zbraslavi pocli"

nili.i II.. kap
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a v žalu svém tehdy kdybych nebyl asi takovouto báse i305

složil

:

smrti, údle krutý, tvoje pro uštknutí v hnvu
Tak podivném zuí, že krále, jenž dv byl zvyklý

Království zbožn íditi, sob poddané ádu držeti,

K sob jsi povolala? Touto žalostnou ranou jsi zhanobena.

Nebylo právem, spíše bezprávím, že muž urozený, jsa

nádobou

Plnou ctnosti, dávající dary spásy Kristovy,

V kvtu klesl; plaícím iníš, dsná, veškeren národ.

1 do tebe si stžuji, pírodo, pro pošetile jsi vydala

Sudice [toho], jemuž šlechetností podobného nikdy jsi

nezrodila.

Králm tohoto za vzor dobrého života jsi posta^ ila

A vévodm za pravidlo zbožnosti jsi jej stanovila.

Naíkejte, echy, pla, Moravo, Slezsko, Míšesko,

Ty, Pomoansko, Poznasko, Krakovsko, prolévati,

Hnzdno,

Slzy bud naklonno, nebo tvá padla koruna.

Nyní, Sandomsko. pla s Jeremiášem.

A tyto smutné konce smrti všecken oplakávej vk;
Tak veliký vznešený kníže jemu rovný a pítel

Upímný knžstva nepovstal, ani opravdový

Horlitel o mír, milovník ctnosti života,

Tento jako slunce záil, od nho moe víry vytékalo,

Štdrostí podoben jsa Zacheovi, válkami Machabejskému,

Sílu Samsonovu na štít obraz lva

Znaí, podoba orlí srdce k božským vcem smující,

Spravedlivý, k tomu mírný a jako kvetoucí réva cti,

Chvály byl pln, ale bez podvodv a chyby.

Zbraslavi, bda, i sláva tvá poklesla; bda!
Volej a neustávej, naíkej, vyhýbej se ve sklíenosti

radostem,

Hlas neumdlévej nákem, obnovuj ti bdování hojné,

Jenž t miloval, založiv k vrcholu dovedl,

Svtlo tvé, vdce, kvt, vno a ozdoba, král úrodný

jako rosa,

Jak slušno odvážný, mír psancm, pochode bohatým,

Most prchajícího, hora trplivého, pramen žíznivého,
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jediný tvé svétlo o«" í. božstvo, bystrost,

Bohatství dával i pomoc, nadej'- tvá, béda, již klesl.

Ale dobe jsi rozdlila, nebo tlo jsi pochovala

A dnái CÍStOU v náni Kristovu jsi odevzdala.

Za ni/, vždy Zdráva Maria vylévej, píjemné

Zdrávas, Královno, jež se mu takto stava lékem.

ROSU rositi bude tehdy ta ráže, již asto zadal

íkati: Rosu dejte, nebesa. Prosím tedy, aby skrze tebe,

Panno, se Synem tvým spojen byl v oadvzdnSÍ milém.

< i-t\ Šestý král a druhý Václav

Zemel léta Pán tisícího a tistého

Pátého, smrt o tri dni byla dívjší, než svátek Svatojanský,

Mimo ti msíce ticet tyi léta

Žil, vcný bud mu pokoj v sídle povýšeném.

Zde tlo jeho odpoívá, jemu dej, Kriste, svou ochranu.

Zdrav bu<r. mladistvý králi, že jsi ze slavné krve

Zrozen, po vzoru Salamoonové dokonej chrám,

Kterýž abys dovršil, t otec jako David žádal.

Tak veliké jméno ti vzroste u všech /a znamení,

stranna bud od tebe tíže zla, potomku královský,

Dej tob Ježíš útchu, "tri pokoj. Amen.

K<ipit<>la I.XXXI.

Náek dumu Zbraslavského sade smíti Bvého zakladatel*

Slyšte, nebesa, co mluviti budu, nech slyftl zem Blova

mých, vy všickni, k

t

»-ri pecházíte cestou, pozorujte a

vizte, jest-H bolest podobná jako bolest má; bolesti mé -

bolí
]

rodící nebo Bpíše potracujlcí, protože mne

Mu 1 v drn zuivosti své; obklíily mne bole>ti trpké

smrti, báze a tesení pišlo na mne a pokryl) mne temnot),

nhot ja v bolesti nejjasnjší svítilnu svou mlhou smrti jako

pod kbelcem skrytou ukryla jsem uprosted klinu Bvého,

. jest / i it.itu / piama, jen nékts-

spojených a tu onde npraYOTanýcb

rýslorni aposororatL Stalo

.
| -i. w |.!\ \.i. j.ik skladatel citát] -i

•;i.ii komiky upozornno nebylo
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jež svtlo vydávala mn i veškerému lidu. O smrti, jak trpká

stala se mn pamt tvá, ruku svou vztáhla jsi po veškerých

touhách mých, nepemoženého jsi pemohla, vyerpala jsi

mužnost muže mužného, jenž byl králem slávy, mocného,

mocnjší jsouc, jsi svrhla. Paprslek záe ty, jsouc žhavjší, jsi

uhasila, ženicha nevst, mn osielé chovance jsi odala na

dovršení žalu, abych mu pipravila hrob, otce nejsladšího

proklaného tvými stelami mn, pekrutá, jsi odeslala! Bda
mn, protože bolest má obnovená zapaluje smutná prsa, a

neštstí, jež budu trpti, vypíjí ducha mého. Bda mn,
protože milovaný mj svržen v klín mém leží seven v pou-

tech smrti. Odtud žal mj šíe se rozchází, zuí prudeji.

Odtud já jsem plaící a oko mé vylévající slzy, protože

daleko ode mne ocitl se tšitel. Když zajisté vzat jest

onen, jímž utvoena jsouc jsem žila, vzrstala a kvetla,

zárove i srdce mé opustilo mne. Slyšte, prosím, všichni ná-

rodové, a vizte bolest mou. Podvráceno jest srdce mé ve mn,
protože plna jsem hokosti, veliká jest jako moe sklíenost

má. Nebo í tebas železná prsa nade mnou se neslitují, kdo

hledti bude na mne ranou nezhojitelnou churavjící, ana po

mileném zbyla jsem jak osnova pestižená, než byla poata?

Ale zdaliž dovedu poruiti žalm nebo slzám, aby odstoupily

ode mne, když tak velikou zaklesnuta jsouc nebo pokleslá

bolestí nucena jsem lkáti. Piznávám se, pemožena jsem,

plakati hotova jsem, vyroním takka bystinu slz dnem i nocí,

nedám si pokoje, vycházejte, slzy, vycházejte a s mileným

mým, jenž odešel, zárove putujte, budou mn slzy mé chleby

dnem i nocí, spravedlivá jest bolest má, želeti teba rány

mé. Ó jak vrný otec opustil mne, dceru nedávno zrozenou,

jenž dbal ku péi, nestal se mi lenivým v pcmoci a pi-

spní. Kdož jest mi tak nepostradatelný, komu stejn milá

jsem já? Želte údlu mého, vy synové moji, jež on se mnou

splodil, jenž bda! mn, jakož i vám sklesl. Ale ím se mu

odplatím za vše, co udlil mn? Loveckým dvorem bývala

sem dvoanm, obydlí psovodm a ptákm nebeským

hravým jsem skýtala, ale nyní vinicí Hospodina Sabaoth

se stavši, domem Božím, branou nebeskou, dvorem královým

skutkem i slovem nazvána i uinna jsem, úrodná na syny,

jež stávala jsem neplodná. Tato pak mnou skrze nho zpso-
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tni promna, jen/ stvoí] m a odpoívá v Btánku

mém mn! Mileného živitele mého pokoj nepokojem

mým jest; sliroucena jsem ležela, v nic nvedena jsem byla,

a pozvedl mne. Zícena jsem se zdála, ale Btnami jako

kostmi a svaly opevnil mne. Sám, bda! pomoci svou opustil

mne zemev, jenž nikterak by mue neopouštl za živa. Zajisté

povinnost Bmrti hrozny jest rozvod. O nelaskavé smrti, jel

útchu mou uchvátila a mne ukrutm zuivosti zahubila.

Zda/ i mne smrt neuštkla, jež nesíslným nebezpeenstvím mne

podrobila? Vždy až píliš* zbaven bývá užitku života. kdo

• si ovoce [jeho]. Byla'a tedy, ó smrti, závistivá na

plody mé, kdy/ v/dálila jsi ode mne pítele a píbuzného,

jehož nejvíce suahou klidná jsem Bedla, vesele trvala, zele-

kvétala a ovocem skutku prospívajíc, rozkoši oplý-

vajíc, nachýlena nad mileným*) ve všem jsem prospívala. Mileny

mne a já jemu,3
) Levice jeho pod hlavou mou byla, a pravice

jeho objímala mne, 4
) ale bda, nyní milovaného milence po-

rn, trpeji želím. Kam jsi odešel, milý mj? Pítomnost

tvá byla mn sladká, ale ponvadž odstoupil jsi ode mne.

odvraceje tvá bvou ode mne. zranil jsi mne. Zapísahám vás,

íkého Jerusalema, naJeznete-li*) anebo pravdivéji,

jakož se nadji, protože jste nalezli mileného, abyste mu zvé-

Btovali, že láskou omdlívám. Nech dostoji bIovu, vylévá

prosby, shlédne na mne lkající a plaící v tomto si

údolí. Bmrti, na mne více nežli na nho pešly hnvy
tvoje, a vfc< na mne >» ntvrdila vzteklost tvá, nebol

ten, jehož jsi netkla, nalezl radost, já trest, ode mne ovoce

- sebou odnáší, zanechávaje mn žal. Vesel v moc Bospodi-

Btavuje mne lovku protivnému a nestálému. Nebo
vim. kdo se zdržuji, kdo meškám, kdo opuštna jsem ; na

tomto neistém jsem, proež hodn vzdychám jako

. bez pomoci, b kým nyní se poradím na pochybách,

koho v se pidržím, kdo ponese bemena má,

kdo odžene nebezpeenství? odat jest mn tšitel muj.

pravá raka má, Bvtl y mých a pokoj i prsa má, ústi

') I r,

B a 8, :j.

•

l., .
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i jazyk mj ; na nm všecka jsem visela, jenž byl mj všecek.

a mé všecko, když jej smrt podala, jenž byl slávou mou, po-

vyšující hlavu mou. Koruna má zapadla, spása má zemdlela, a

vyschla jako skoepina ctnost má. Zde jest, smrti, vítzství tvé

a osten tvj, odcházejícímu jásot, zstávajícímu osten, vždy
odnesla jsi mn vrnou pomoc a radu spasitelnou. To znamenám
a bolest cítím, a bolest má ped oima mýma vždycky pro toho,

jenž byl mj. Mj, pravím, byl jsi, Václave, založením otec,

vychováním matka, náklonností bratr, ochranou obhájce, péí zá-

stupce. Slitujte se nade mnou, slitujte se nade mnou aspo
vy, pátelé moji a synové nejdražší, jež jsem zrodila, protože

sami zíte, že trpký kalich jsem pijala a pila z ruky Ho-
spodinovy; metlou nevole své udeil mne a zbavil mne pa-

stýe. Bolest cítím nad tebou, zbožný králi Václave, milený

pane, pání mých útcho a osvto má, ne že by teba bylo

nad tebou bolest cítiti, ale spíše že odat jsi mn, plái pak

spravedlivji nad sebou a nad syny svými, protože já piji a

opojena jim podávám kalich hokosti pelyku a žlui. Již

ztráta má není jedin pro mne tvrdá, ale i pro pítomné

i budoucí syny mé, kteí zrodí se a povstanou, pevelmi

škodná. A co mám íci, já dcera bídná, jíž k náku tak ve-

liké neštstí pobízí a sklíenost stísuje, trpti budu v žalu

svém a íkati naíkání a bda.

Bda mn, bda rozencm všechnm ode mne zrozeným,

Otce zbaveno je potomstvo, když matka ovdovla.

Hlušší než moe, krutjší než zmije, niemnjší než had,

Hroznjší nežli obluda že jsi, smrti, dobe ukazuji.

Nebo podésila jsi nás skrze krále, jenž byl jako kvt,

Mírnjší nežli jehn, jasnjší nad zlato, istší hvzdy,

Sladší nežli med, záivjší ohn a alabastru

Blostnjší, ušlechtilejší fial, proež obyvatelm

Zemským tehdy, nyní nebeským dýchá vní vrnou.

Zemdlelo, vyschlo, zapadlo, bda, svtlo ono záivé,

Z toho, když sláva odata, pamt na mne stává se zatemnlou.

Vše, všecko louí se již se mnou, protože takovou

Škodu smrt zpsobila, jíž všecky radosti zahnala.

Ó bolesti, ó více než bolesti, ó smrti, již nikde tvá

Zkáza tolik nezuila, protože mne náhle potela,

Kéž bys, smrti, tehdy byla mrtva bývala, když zkázu
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— Tak velikou jsi zpsobila! Z<laž víš, koho jsi uchvátila?

Teu byl paprskem ve tmách a lahoda v uchu

A úžas v mysli, jejž nespravedlivá unášíš náhle,

Teo byl zachováním zákon, slávou král,

Slasti svta, zrcadlem života božského;

V nm i tkvlo, cokoli pirozenost dovedla:

To bylo píinou, pro Bmrl jej odala tak trpce;

V nenávisti mi vci nepatrné a rada má drahocenné.

Krutou Bmlouvu, Bilnou ránu, Bmrti, jsi zasadila,

Údlem Bmutným, pohbem Bnoubence jsi mn zabila

Onen den nocí umu byl, když krutá rána smrti

Jeho Be dotkla, msíc tento bye více než novy me.
Nebe, /-iii. moe; Blunce, onen i v/duch hoce
Ar pláí i hvzdy, protože vrnj ženich mn odchází,

Ale potšuje mne tlo, protože Be umou pohbeno

\ v mj Klín dáno, z toho veselá Be Btávám,

Nebo tak jsem rozdlila: do nebe duši .ji/ jsem poslala,

Tlo zachovala a ve klín bvj uložila,

Lspoú zesnulého chovám Bobe ženicha spojeni

Jenž miloval mne za živa a k výši povznesl.

Stále toho žádám: mj Be dobe, králi Václave,

V radostné družin andl a zbožné radosti Bvatých

\a všecky vky vkv. Amen.

Kapitola LXXXI I.

Vidní, které spatil pan Jan, Brixenský biskup, pó smrti

pana Václava, Šestého krále eského a Polského.

ho roku, kterého byl zemel slavnj pan Václa

kial eský, panu Janovi, nkd] Brixenskému a Bamberské-

mu, jal inskému biskupovi, 1
) jenž býval vždy nejdvr-

njším kaplanem toho krále, zjevilo Be ve Bnách takovéto

vidní: zdálo Be mu zajisté, že Btoji v té komnat, ve 1

král byl zemel, i žali lákává odchod jeho a tohoto

dyž oejvíce lkal a plakal, král b tvái jasnou,

B in bei ski ra .1 l risúisl

kap l.\\ II . 1 7
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rouchem velmi záivým ozdoben, ua loži sed se ukázal a

pravil takto : Jene, koho hledáš, co naíkáš ? Jemuž onen vece

:

Tvou záhubu smrti, paue mj a králi, a lkáni lidu tvého

oplakávám a naíkaje naíkati budu, protože jsi zemel a odat
jsi nám. Jemuž král pravil: Ó ubohý, což pak jsi mné ty

v knihách víry pravé neítal astji tchto slov : Až budeš2
)

mysliti o sob, že jsi stráven, povstaneš jako jitenka a budeš

míti dvru pedloženou tob nadjí, a zakopán bezpen budeš

spáti, odpoívati budeš, aniž kdo bude, jenž by t vydsili

a odprošovati se budou tvái tvé pemnozí. To jsi ítal, já

slýchaje podržel jsem to, a ty, jeuž jsi ítal, ztratil jsi vzpomínku

na to. Svrchu eená pak slova král tak jasn vyjádil, a biskup

sám s tak velikou žádostí je zaslechl, že procitnuv všecka slova

jednotlivá bez jakéhokoli omylu optoval. Divil však se nej-

více, zdali tato slova král, jenž se mu byl zjevil, tehdy nov
složil, i zdali je snad z njakého výroku písma svatého pro-

nesl. Nikterak sám biskup, jakkoli byl doktorem dekret, po-

znati nemohl, kde onen výrok byl zapsán, ponvadž ho ped
tím docela neznal, posléze vzal knihu konkordancí, tam na-

lezl, že svrchu eený výrok v jedenácté kapitole knihy Job

slovo od slova vyjáden byl. Proež tajemství takovéhoto

zjevení nezachovával za sen, ale za jisté znamení spásy : jenž

brzo potom na Zbraslav pišed, vidní ono nám poadem
vyprávl.

Kapitola LXXXIII.

Jak týž král Václav za pokutu jakéhosi peinu jednou opálil

si nohy.

V dom Alrama, mšana Brnnského.'' i kteréhosi dne pan

Václav, pezbožný král eský, sám jediný stál s urozenou,

jakož i ctnostnou paní Eliškou, chotí pana Vikarda z Polné, 2
)

: Kniha Job 11. 17—19.

LXXXIII. ') Míní se snad Alrain, jehož jako zemelého vzpo-

míná listina z r. 1333 (CDM. VI.. é. 453 : vdova jeho pipomíná se

r. 1323 ítamže . 233.), jeho syn Mikuláš 13i8 (tamže . 374.)

Wikard z Polné (bezpochyby syn Jana z Polné. B.es. IV., . 1852,

1890; uvádí se r. 1303 jako purkrabí P,rnnskv (CDM. V . . 158. Eeg. u
. 1982).

Kronika Zbraslavská. 12
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jež rovnž byla dcera krále Otakara, i sni jakožto moudra

ženou ojakémsi pedmte, o omž se tehdy jednalo, bovereai

vespolné rozmluvy dvrn jako vlídn promlouval. Když pak

této pátelské rozmluvy ponkud >•• rozpedl do délky.

nebo my to víme a pi sob Bbledáváme, že

e zídka krátká, když: kdo nduví > drahým sobe,

potom král trp bolesti jakéhosi tajného úrazu, nemoha

nepohnut a tichým klidem tlesným, Btídav nohy bí opíral,

pozdvihoval od zem a stídal. Brzo totiž noha pravou natáhl

a BkJonil, brzo levou; proež to asté stídáni stálé ato-

mny, jež král stoje tak nohama Bvýma provádl, stojici

pi tom chytré paní takka jistými znameními odhalovalo

njaké bodáni Bkrytých muk pi králi. Jakmile takoví

pani ona uvážila, znepokojena byla na mysli i divila se i

mluvila ko králi takto: Tane mj a králi, zdaž njakou skrytím

bolestí jste trápen, zapísahám vás, zjevte ma': nebo vera,

pedevírem a rždj až posud vidla jaem vás, pána Bvéhe

a krále, se vzpímeným tlem jako dívku se složenýma nohaaaa

státi, nyní pak bok vašich Btídavá pohybováni a stehen

mnivé jako rzájemné vztycování zjevnými mn pokyn] uruje,

promnilo vaše zdraví a také stav tlesný. Nechi do-

promnilo vae zdraví a také stav tlesný. Nech ne

skrývá pede mnou, prosím, pan mj a král boleti s\..u.

která že pi nm jest, oznauje patrný dkaz pozorováni

Když pak král nkterými okolky omluvné ei ducha ženského

od takové nevasné otázky odvrátiti hledl, aby zakrylo se

utrpení, o nmž sám jediný védl. nic tím nedokázal, nýbrl

ona prosej své optovala a vášnivým doléháním žádala, aby

ena.

• zatajuje to tena svdti zadá

\ více vybízí k inu, kterýkoli bo jí odpírá,

\ tehdj ješt více žádá, když poznává, že vc je skrytá

Posléze navršenými prosbami vlídnost královská dala

pekonati a obmkil se k odkryti toho, co bylo utajeno.

Díve však, aežli tajemství královo - [halilo, svrchu eená
pani tsnými písahy byla zavátána, si vy-

žádala, abj .11 bylo eeno, /a živobyt! králova nikomu / lidi

-

• > ii* zpsobem Bvým Bdlením neprozradí Mínila tedj

pani tato, /• tajemství královo ukrýti je dobré, prociv slíbila,

Že to chce zatajiti. Král tedj jí ekl: Vera, když na sklonku
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již dne sedl jsem v letním veeadle, a stálo pi mn pe-
veliké množství šlechtic, pistoupil ke mn v nadji, že se

mu dostane milosti, rytí jakýsi s myslí pobouenou, jenž

pede mnou vykládal svou kivdu, kterou nespravedliv utrpl,

dotvrzoval, že se mu stalo násilí, žádaje, aby ode mne o stíž-

nosti takové ustanoveni byli soudcové ku provedení spravedl-

nosti. Já však tu zabrán jsa v pohodlí vlastní zábavy, záleži-

tosti stžujícího si íytíe jsem nedbal, sklíenost sklíeného stup-

uje zbytenými slovy jsem ho zasypal a tak z ducha hrdosti

zkormouceného ješt zkormoucenjším od sebe odejíti jsem

nechal; však ejhle, po uplynutí malé chvilky jakýsi šepot

božského napomenutí poal se srdce mého dotýkati a mne
vniterním šeptáním velké domluvy prudeji kárati, tak že

takovéto vci poal jsem mlky u sebe tichem mleli vé úvahy

mysliti: Kým pak já sám sebe iním? Na jsem pyšný?

A kdo jsem já? Zajisté lovk, narozený z ženy, krátký as
žijící, lovk ze zem, bláto z bláta, pro tedy s kní-

žaty zasedám a stolec slávy zaujímám? Zdaliž proto, abych

jen bohatstvím a rozkoší oplýval, a ne spíše, abych sklíené

srdcem léil, sirotkv a vdov se ujímal a soud a spravedlnost

po všechen as konati neopomíjel; a jaká míníš, že mn uscho-

vána bude koruna spravedlnosti od onoho nejspravedlivjšího

soudce v onen den, když rytíi uraženému, spravedlnosti

hledajícímu, nejen odepel jsem vykonati spravedlnost, ale

i. zasypav ho výitkami hanlivými, pinutil jsem ho, aby ode

mne odešel úpln bez práva, ba i dosti tvrdé. Nyní je možno,

ponvadž se nikoho nebojím a iním jen to, co dobré jest v oích

mých, pokud libo, tebas dovoleno nebylo, že to pimn zbožnost

útrpné mysli seslabuje, báze Boží vyprazduje a uši k vo

láni chudého zcela uzavírá a zatvrzuje; daleko to budiž, da-

leko ode mne, aby ve mn tak nezízená zpupnost dlouho

panovala. Y tch tedy návalech myšlenek svých roznícen

jsem povstal a zstaviv za sebou všecky, uzavev vchod sám

jsem vešel do ložnice a hoící svíci, kterou jsem s sebou byl

pinesl, piložil jsem k obnaženým nohám svým a na pti

místech takka znamení si vypaluje pro napravení svého spá-

chaného zloinu silné jsem se popálil a ekl jsem: Takto ho,

tlo, abys nehoelo, to snášej, tlo, zde, abys nemuselo tam vné
snášeti tresty. Nastoupil tedy zápal nohy po poškození popá-

12*
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lením a utrpení posad trvající po zápale. Tuto však rána

dobrovolné Bnáfiím, ne abych šávu z téla vysušil, ale abych

latost / prsou odstranil.

Tak co pevrácen král byl vykonal, z toho hned se na *

Kal a /uil proti sob, že ptkráte popálil

Vlastin nitliy. zpsobuje si kruté rány.

Takové vci když teš, považ, vytrvalost králova

Jaká jest a jak veliká, jehož postihuje tak veliký trest

Již více nedbej, králi, protože spálenin pl

Téclito jsi sob zpsobil, trp pro jméno Kristovi

Následkem síly ctnosti to snesla kže tvá,

Že tak byla zohavena a popálena.

Takové Bpáleniny tlu mohly uškoditi.

Ue prospívají duši, protože jsou lékem jejím,

Zahánjí vlhkosti bicha a tak nadutosti

Srdce vytrMvaji a otírají poskvrny Spiny.

Desátého pak roku po smrti toho pezbožného km/

rrchueeném poranni, jež si král byl zpsobil, eená paní

mn poadem vypravovala a to vše pod svdectvím písahy

co nejuritji dotvrzovala, a vim zajisté, že pravé

dectví její. A kilo jesl tak chd duchem, jenž by / hloubi

prsou / trob naíkaje neželel, že touto nejzbožnjší, jako/

i nejslavnjší, všech knížat sláva, chvála a cest, tuk náhlým

požetim ko-y smrti jako kvót polní useen byv uvadl a padl.

Padl, padla i uvadla mi;i povýšená S povstná >la\a. jež i nej-

vzdálenjší krajin] naplnila jmény Blavných vítzství. Padla

koruna, již Cechové veleli Polákm*) a Uhrm. Vždy tento

jest, jenž Bvtlem slavné záe tak Be zamlouval všem,

všichni vbec mimo zcela málo závistník chtli jej povýšiti

k vrcholu i i císaské. Nebo kdo hojnými darj štdrosti

nuzot lidské štde pomáhal? Václav, král eský. Kdo

v klidu míru poddané Bobe zem nejlépe udržoval? Václav,

král eskj Kilo lesk jména kesanského povznášel Bilnou

oddaností víry a astým slavením služb] Boží a knžstvo

oddanou úctou ctil? Nejzbožnjší král eský Václav. Ti-

no neprávem drah) by] všem a milý, nebo on práv byl

. pvodního Germania — Nmcm,
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okrasou lidí a všech knížat kvtem a ozdobou, z jehož lesku

mrav královských vtší vyrstal paprslek doporuení naší

hojnosti a též dstojnosti královské. 4
)

Pál jsem si zajisté velmi, abych dovedl ctnosti jeho

ponkud vylíiti, ale piznávám se, že jsem na vylíení ne-

stail, nebo akoli pobídkou citu mnoho vécí jsem se

pokusil jakkoli povdti, pece následkem mé nezkušenosti

tak v jazyku jako v poznání, tuším, jsem pemnoho vcí
pominul. Nebo nestauje jazyk mj ani péro písae rychle

píšícího chválou vymalovati onoho, jenž velmi hoden byl vší

chvály.

O jakémsi zázraku, pi hrob krále Václava zbhlém.

Aniž se odvažuji tichým mlením pominouti jakousi po-U308)

divnou, jakkoli politování hodnou píhodu, jež se pihodila

u hrobu krále Václava. Tetího zajisté roku po smrti šast-

ného krále Václava, když již poínalo se zlo rozmáhati v krá-

lovství, Vilém, eený Zajíc z Valdeka, 5
) muž urozený a mocný,

pišel na Zbraslav s mnohými ozbrojenci. Byl pak mezi nimi

jakýsi lupi zlý, jenž, když jiní u hrobu krále Václava se modlili

a plakali, králi pohbenému tam poal láti a slova urážlivá

pronášeti. Nebo pravil : Za tvého živobytí, ó králi, neodvá-

žili jsme se dopustiti žádné loupeže, nikomu ublížiti, netrou-

fali jsme si nikomu zpsobiti násilí, a nyní hle, vece, v prachu

odpoíváš, nyní hniješ, a my žijeme a iníme, co si vybírá

íkoli chu. A tak mezi slovy rouhání bezbožný onen lovk
pozvedl ruku a kamenné soše nad tlem královým ležící db

skrán dal peveliký p Míek, aniž po rán ustal od rouhání.

Ale zdaž odešel bez trestu? Ejhle, jak veškero sousedstvo

dosvduje, niemný tento rouha, nežli vysel z kláštera

Zbraslavského, úplné oslepl, druhy své a sluhy zavolal a

jich požádal, aby podadouce mu ruku kroky na cestu mu

4
; Podobnými slovy líí krále Václava také Chronicon Sanpe-

tinum (vydal Stiibel, G. Q. d. Provinz Sacbsen, I. str. 146).

3
) Osobnost v djinách eských ovšem známá (srovn. Palacký II., 1.);

r. 1317 ml jakési spon o lesy s klášterem Zbraslavským (srovn. Tadra,

Listy, str. 16— 17, . 30
1

): o jeho smrti vypravuje kronika Zbraslavská

níže, kniha II., kap. 8.
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- okázali; uai nejprve, co Blyseli, pokládali za žert, alf p<

ponvadž posorovali na aém, .jak bloodi a tém se pol

Bhledali, /•• nebude žert, ale pravda. Tak tedy lající onea

lapíc* takto oslepen vyveden i kláštera a sáni ped jinými

..mu rouháni se piznal. Postrádal tedy tento svtla zraku

po cas /iv. .ta Bfébo, ona pak socha kamenná, která tehdy

nad hrobem ležíc udeena byla v elist, nyní Btoji vztj

na Blonp Bvatyn Zbraslavské Nebo tenkrát.- jefité socha

kovová Bkrze mistra Jana z Brabant nebyla >lita.

Koni Be*) vylíeni chvály a života pana Václava, krále

Bkého a Polského, zakladatele Zbraslav.

Rukopis Ro udili, ky srovn. .. nm Emler, FRB. IV.. Útoí

\vi. oeiná sloi . „Koni -.• Zbraslav", nýbrž vkládá místo nich

pídavek asi pozdéjiího pvodo:

o pokoe a ebožností téhoi krále Václava

1298 Onoho roku, kdy d velikém shromáždní knížat Albrecht Rakouský,

král ímský, \ Norimberce slavii skvle první svj dvnr.*) pihodil..

.
<• shožný Václav, eený král eský, l>\\ dán a /\

pozván, pi t. mít., dvora se všemi vznešenými knížaty tehdy byl pí-
t. .ni.ii Ni-lpi.t jako slnnce eáici nade všecky leskne se hvzdy, tak

tento kr.il, obklopen i-:, skvlým rytístvem spoádaným a tipni

družinou, nad pítomné vynikal. Nebo povst a chvála tak

velikého klál*- jak., magnet vábila ku pozorováni sebe ...i a mysli všech,

lak istna pokládal, kdo oslovení neb i -p- m pohledu

isten býti mohl Byltehdy také pítomen ctíhodnj pan Rajmund,

bisknp rrevlrský, 1
] jenž jak / obdivu, tak i / oddanosti král.-.

.. nmž velmi mnoho byl - rtšl láskou navštvoval. Tohoto

božného sbožnj král dobrotivé pijímal, následkem líbezného osloi

Maknpova král svatou náklonnost niterné la*ky pocítil, a i vespolného

jich rozhovoru apímné lásk] pibývalo, tak /. pominuvše všech

i h záležitostí jen -i všímali dnchovnich a božských. \ když vespolných

ni vzdélavatelných dosti dlouhých jiným, ne však Bobe se nasytili

biskupovi odcházejídmn tlem, ale nikoli Brdcem král pravil: '/.»•'.

>koli budete chtít*, a obdržíte, nabízím
v;i " -i Jenž odpovídaje, \- mnj a králi, jen
f "l'" pokorné žádám, abyste -- pomodlil ku l' : . nu Bohu
mne. Jemni král To initi budu, vece, pokud budu žni. a kéž bj •

hla modlitba srdce mého; i vás nu. modleti

lovéka nedbalého 1'.. tchto slovech arcibiskup odi

trne r II •

381 ii .

Tehdejší arctbiaku] • aloi Boemi nd la
W arnesherg
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Poíná se vypsání života pana Václava mladého, krále

eského, Polského a Uherského.

Kapitola LXXXIV.

Jak mladý Václav, král Uherský, eský a Polský, v echách
kraloval a zabit byl léta Pán 1306.

Po smrti nejšastnjšího a nejzbožnjšího knížete, Vá- 1305

clava II., šestého krále eského, v 34. roce vku, Václav,

syn jeho, jenž ped tím byl králem v Uhích, odtud v echách

místo nho panovati poal v sedmnáctém roce svého vku.

Jakkoli však vkem byl mladíkem, pece vynikal pevelikou

dstojností. Byl králem tí království, totiž Uherského, e- •

ského a Polského. Byl též jinoch tento ušlechtilý, na pohled

sliný, zevnjškem vynikající, velkodušný, nadaný, dokonale

obdaen dary pirozenosti, výmluvný, hovorný, tymi jazyky,

latinským, nmeckým, maarským a eským uhlazen mluvící.

Po štdrosti pak jeho zbyten se nkdo vyptává, ponvadž

pi nm hojnost tak veliké štdrosti se ukázala, že se zdálo,

jakoby štdrost jeho nejvíce se klonila k výstední marnotratnosti.

Tu zajisté ctnost ml, že opaty pana Jindicha Sedleckého') a

Konráda Zbraslavského a ád Cisterciácký co nejsrdenji

miloval, a kohokoli otec jeho byl miloval, toho v milosti velké

od krále. Král tedy, vrátiv se do království svého, prelátm a svým

dvrníkm, jakož i všem osobám ádovým s nejvtší snahou do-

poruil, aby se vrné modlili za eeného arcibiskupa. To mn ekli

ti, kteí také králem byli požádáni modliti se za arcibiskupa. Hle, jak

chvályhodný král, jenž nedvoval v sílu svou. aniž se honosil množ-

stvím bohatství svého, nýbrž piinil se posilniti sebe i své spíše zbra-

nmi duchovními nežli tlesnými ; na modlitbách stále trval a pece na

jiných pispní modlitbami nejvíce vyhledával, a my, kteí žijeme a

posud jsme pozstalí, dvujeme a žádáme, abychom j sbami jeho

byli podporováni, o nmž zbožn víme, že se v nebesích s Hospodinem

raduje.

8
) Rukopis Jihlavský (srovn. o nm Emler, FRB. IV.. Úvod XV.)

uzavírá tuto vtu ješt pídavkem písaovým : „skrze pana Petra Bewchil

z Krakova. Proste za nho Boha všemohoucího i Marii, slavnou pannu".

LXXXIV. ') Srovn. kap. LXXIV., p0zn. 2.
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lesk] ;t pízn zachovával Nebo pana Konráda, opata Zbra-

slavského, jmenoval jeD otcem, takt ; jeho požadavky ve v-. mu

slyšel, dále na poátku kralováni svého hodinky kanonické

íkával, Boži služby slavnostn poslouchával, jako/ u otce

bo byl vídal. Léta i»ak Pán 1305, dne 5. íjna vešel ve

itefa - Violou, dcerou Mešká, vévody Tšínského ;*) tato dívka

zmnným jménem nazvána jest Eliškou. Této pak dívky.

dcery chudého knížete, tento slavný a vrhni mocny král ni-

kterak by uchyl pojal za cho zákonitou, kdyby radon n-

kterých podvodné nebyl k tomu býval pemluven. Nebo •

metna niemnost nkterých pán tomu hranila, by píbu-

ostvím njakým mocný tento král nestal se mocnjším i

tak nemohl více krotiti odbojníky a kralovati nade všemi.

Mr.liTaké léta Pán 1306, dne 13. nora, práv tento král Václav

•ni bvou starší, pannu Annu, v manželství spojil b Jin-

dichem, vévodou Korutanským,8) Tento zajisté svazek man-

želsky na poátku [psobil] radost, uprosted žal a na ko

bohužel ml závrek nedobrý, jako/ budeš moci poznati z ob-

šírného vypravování, níže šíe poznamenaného.4 ) O jak nesnadno

I život tohoto krále a cestu muže \ mladosti jeho poznati,

ó jak záhubné jest, Kdy/ duch kvetoucího mládí není ízen

n/doii dosplé Bpolenosti a upravován radou starcl

• i jak pozdní, ale pravdivá, politování a pláe hodná zku-

ost nás všecky o tom pouila, že špatné Bpolenosti kazí

dobré mravyl Nech podá [toho] píklad Roboam, syn Šalo-

moonuv, jenž pohrduuv radou Btarších [sraelských vyhledával

Bpolenosti b výrok mladších k Bvé zkáze a takto hynul.

Abychom však / daleka píkladm bí nebrali, vizme tohoto

jinocha co nejlépe nadaného a bohužel poznáme, že veliká

zhouba a poátek zla veškerému království i jemu nadešla ni-

tek králth - Violou, dcerou Méika Téáínakého,

\ i. kniiectví l
-•.-- 'i.

. ped
tím (od r IW8 byl Václav zasnouben b Eliškou 1'herskou. Viola ordo-

etra Rosenberka Brovn niže, kap < \ \ \ !

prícinácb tohoto satku pod kronika, koni-

•• ponkud Palackj II. i stí S04., souvislost mezi satkem a A

rotou politikou polskou hledi Grabner 168

itebnl Brní - ftnora 18 ••'• tiiténa \ Reg. II

'
I • * pitole LXXXVI. a Dásledujídcb
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ceninou spoleností. Nebo tomuto králi velmi mladikému 1305

nkteí šlechticové zemští mladší syny své pidružili, kteí 1306

následkem niemných styk k mnohým vcem nedovoleným

ohebnou mysl krále mladistvého naklonili. Poal zajisté nž-
ného krále bujný vk s bujnými svými vrstevníky bujnti,

víno až do opilství popíjeti, noci pi pitkách beze spánku

tráviti, kvas si hledti, mravm špatným a pevráceným

zvykm páti a vše, k emu podnt mládí naklouje náchylné

a zkažené mysli, provádti, a to nikoli jak slušelo, ale jak

se mu zachtlo. V dob pak noní synové pán, kteí ku

králi tomu pidruženi byli, aby na nm nco lstiv vynutili,

když spatovali tohoto krále vínem rozjaeného, statk krá-

lovských na nm žádali a pemnohých nabývali. Ten nabyl

takovým zpsobem msta, ten hradu, jiný vsi. Z rána pi-

bhli ke kancléi královu, dary mu nabídli a nejednou privi-

legií královských na obdarování v opilství nabývali. Tyto pak

listiny, nebo pravdivji zlostiny jsou až podnes oloupením

mnohých statk králi náležitých. Když pak po celý jeden

rok v království eském po zpsobu chlapeckém byl vládl a

o výroí [smrti] otcovy na Zbraslav byl pišel, pan Konrád, (jun.2i.)

opat Zbraslavský, oslovil krále touto eí : Pane králi, vece,

až posud pi sob mrav zákonitých a královských, jaké ml
otec váš, jste nemli to však se spíše pipisuje vašemu mla-

distvému vku nežli vám. Hle, dnes poíná se druhý rok va-

šeho kralováni, proež z vrnosti, jíž jsem poután k milosti

vaší. prosím z celé mysli styku otcovského, mravy napravte,

vyhýbejte se špatným spolenostem, Boha mjte ped oima.

Tak se vám rozmnoží léta v stáí hojném, a radosti nabudou

z toho všichni národové vám poddaní. Napomenutí pak to-

hoto povzbuzení král pijal vdnou myslí a od té chvíle

ukazoval se vážnjším a lépe se vyhýbal tomu, co bylo ne-

náležité. To nám vykládala družina králova, jež asto bývala

v jeho pítomnosti. Není pak pochyby, že vše scestné byl

by napravil, kdyby dále byl žil. Také sám, protože na krá-

lovství Uherské byl korunován a s sebou do Cech pesvatou

korunu království Uherského 3
) byl odvezl, aniž se tam po

5
) Resignace na Uhry, pro kterou ješté Palacký (II, 1., 304.) Václava

písné posuzuje, byla inem politicky jisté dobe odvodnným; srovn.

Bachmann str. 699, 710 n.
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. vrátiti mohl noho chtl, toto tedy korunu s nkolika

jinými odznaky království Uherského dobrovolué postoupil

>vi, vévodovi Bavorskému, jenž rovnž pocházel / kmene

králv l berských,*) ;i všeho svého práva královského, jei by

na dále míti mohl v Uhích, v jeho prospch ped vétšim

ten knížat a Šlechtic v Brn zákonitým Epsobem

vzdaL Ten tedy Ota, vévoda Bavorský, léta Páné 1906 • m-
. dubnu pijav pro Bebe k"iunu a jiné /uaky m« »«i krá-

lovské, 'I" Uher táhl a tam hned potom za kiále Uherského

Myl korunován. Když \sik mu tam vznikla rozliná protivenství,

(I»k. r.
N tetím roce kralování svého z konin Uherských tajué upíchl

- nejprve do ech, posléze vrátil se do Bavor, maje podle oby-

• i berského dlouhé vousy; ale že na pipadl udl Bnirti,

jiz Be tam nikterak nevrátil. Odnášel pak a sebou z Uher

ii«»u koruna do Bavor, již u Bebe ml uschovánu, jal

vykládalo, až do své smrti.

Tak jména královského vévoda dosáhl, ale významu

Pozbyl, nebot tastnj osud ••hýlu koumo Uherské

Mezitím vévoda Lokýtek oa porok tohoto mladistvého

krále eského pemnoho zlého spáchal; jehož zpupnost aby

pokoil, Bpoléhaje na radu Bvých pán, král dal provolati pi-

li koninách eských obecnou hotovost, •
i la obrá-

titi na Krakov. Bned tedj když hlásáui této hotovosti jako

pedprava krto boue a nastávající nehody zaznlo, a nej-

více když se rozmohlo, podsilo ve&keren nároii Potom sebrat

peveliké množství bojovník král dal se na cestu, aby po-

BpíSil do Krakova, ale na tomto pochode chudým a statkm
církevním vojsko mnoho uškodilo. Když pak král Václav do-

razil do msta Olomouce a bydlil v dome dkana hlavního

chrámu, žalostnj osud a údl politování bodný zabránil mu
\ pokraování, bohužel na poatém pochode. Neboi touto

onkj byl vnuk Bel} IV. tjn dcery jeho Altbétý;

pricinj na). /I v l'liric)i dosti ]>n\rýii. u. tak /.• <; proelntt

i Blehrade* mohl býti korunován tle tíh] mnily
s jeho oepi - • asi] tmi opustiti, iuk « ten Uki
kn. nik. i ryprevuje

teta lil radel m korun] i beraké i nároku ne nf ve prospch
i

• 10 mna t r jmenuje m eepeek 'i



Václav vzdal se Uher. Výprava do Polsky. Smrt jeho. 187

Václav posud zcela mladistvý, král eský a ddic zákonitý a 1306

poslední, jediná nadje lidu eského, zítelnice, jež vší péí
mla býti opatrována, kvt onen nachový, kvítek, pravím,

žádoucí a velmi milování hodný, podseen, usechl, sklesl a

zhynul. Nebo práv tento král, ozdoba vlasti, útcha lidu

jediná pozstalá, svtlo a koen ech, smrtelnými proklán

jsa ranami zahynul a odešel. Když totiž v letní dob na osvé-^gj)

žení sebe sám jediný byl na paláci, odn jsa jen spodním

rouchem a pláštm, kdosi, jenž zajisté ani za lovka nesmí

býti pokládán, nýbrž spíše za spoleníka cláblova, pvodce

zloinu, nepítel proti pírod, kvas a rozšiovatel vší zloby,

k jinochovi úkladu nikterak netušícímu pikroil a jeho, maje

[k tomu] píležitost, temi smrtelnými ranami zianil a dal se

na útk. Divíme však se všickni, že až podnes neu známo,

kdo na jisto byl pachatelem tak nesmírného zloinu. 8
) Rytí

však jakýsi, eený Konrád z Botenštejna, národností Durink,

zkrvavený nž v ruce drže spaten byl, an z paláce vyskoil

a utíkal, jenž skrze ty, kteí vn byli, hned polapen, a nežli

promluvil jaké slovo, jako vrah králv zabit ; bu že on byl vinen,

bud že jiný, nevím, Bh ví, to však vím a známo jest všemu

lidu, že záhuba onoho mladistvého krále zpsobila vzrst ne-

síslného zla. Ó jakou mlhou zahalilo mysli lidské toto ne-

nadálé neštstí! Ó na jak kehkých základech podepeno

stálo štstí celých ech! Želeti jest nám zajisté tebe déle,

králi penžný, okraso kvetoucího mládí, a nejvíce litovati

proto, že ne mezi kmitajícími mei nepátelskými ve sráže-

jící se sei, ale mezi svými domácími stnami a uprosted

svých sklán jsa s vrcholu slávy své tak krut, jako hrozn

jsi se sítil. Veliký zajisté vzor ostražitosti knížatm jsi z-
stavil, ale chudým bídu svou zkázou jsi spúsobil. Povst

takto žalostná smrt královu ohlašující ihned šíe se rozešla,

z níž prudká bolest veškeren lid jala. Slyšeti tedy hned bylo

na všech stranách království eského o trápení chudých,

o proradách a vydírání, týrání jejich a nevýslovných zp-
sobech zla. Spatili jsme také ne bez žalosti srdené, jak

8
) Strany povésti, které o pvodci smrti Václavovy kolovaly, srovn.

Bacmynn 712., (Xovotný 83.) a Graebner l<í7., jehož podezení nemá
však nejslabší opory v pramenech.



i-« Kronika Zbi i, kn. I.. kap. LXXXIY.—LXXXY.

ndým všade kivdy se inily zlobou a násilím násilníkv,

ujímány nenáležité Btatky jak knžstva klášterního,

t.ir ršecky jednotlivé však stížnosti a píklady

nkrutnosti, j»-/. zpsobila tato pedasná smrt, vypsati ne-

dovoluje as, ruka umdlévá. O jak veliká neuniknutelná ne-

bezpeenstvi podstoupila následkem tohoto úmrti samojediná

Zbraslavi Nebo král ten ze chtivosti chlapecké a ze zá-

liby, kterou od pírody ml ve vcech drahocenných, nežli

vydal na výpravu, o zlatý náš kíž, jejž otec jeho Zbra-

slavi byl odevzdal,9) a nejušlechtilejší okrasu chrámovou po-

žádal, aby mu byla Bvena, což vše - sebou, nieho zl* ; h<>

netu-r. na Moravu zavezl. Když pak takto náhle l>yl zabit,

to vše s jinými klenoty královskými ruka loupežná uchvi

a roznesla; z oné zajisté ozdoby domu Zbraslavského posad

více nežli dvacet pedrahocenných ástí ztraceno jest podnes,

kíž pak zlatý za ti sta hiven u Mikuláše Sturmova10 ) v Praze

jsme vykoupili nazpt bez pebohatého jeho podstavce. Nebo
onen podstavec kíže, jakkoli byl drahocenný, pece je ztracen.

Kéž by jen tmto zlým vcem Zbraslav byla podlehla ! Pišel

však tehdy pímo po zavraždni králov / Olomouce Bein-

manu. eenj / Dube, 11
) muž mocný, slovem i skutkem Istný,

a osadil naše msto Landškroun11
) a ve všeckj atatkj a d-

din} vkolni na dv léta Be uvázal, a (mstoj samo proti

Bohu a spravedlnosti zadržel a jednotlivé dchody k Bvému

užitku pivlastnil. .lak veliký pak zatím nedostatek chudoby

Boáse] s k 1 1

«

•
i r

i
> konvent na Zbraslavi, ví Bh, a my sami

známe, kteí žijeme a potud jsme to pekali, kteí jsme

i takové vci zakusili. Tetího pak ruku trápení, chtjice to

nazpt vykoupiti, eenému pánovi dali jsme tisíc bíven tžké
\aliv. ai«\ nám náš majetek vrátil. Nebo pi poklesnutí spravedl-

i jiným zpsobem / lakotných rukou jeho statku oncb
nemohli jsme nikterak vyrval Veškero zlo, které následkem

• mi o tom kap. SLIV.

ler, i i;i'. l\'.. ios porn. a. naznauje, ta by to mohl býH
ni- % ii í k .i Jindicha Stunnora, o némi srom. k;i|«. LXXIV .

|

" v "'\ii k i ii Palat k\ II . i . Bieke ,Dto Bert

SdVGDB WIV . iso ii

l-"i.i : un braslavi i 1304 Rg IV.. i S004, I adia
' '

i I
• -r.'\n kuji i VII
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pádu tohoto mladistvého krále pihodilo se Zbraslavi, rozvláné 1306

bylo by povdti nebo napsati.

Uštknutím smrti statený rod králv

Takto jest pemožen, potomek mužský žádný nezstal.

Jen svazky pohlaví ženského zstaly

;

Odtud smutný nápv pj, osielý lide eský.

Hle, nyní sklíen leží, smrtí pemožen král tento,

Bda, pirozený, nedostane se tob nikdy takového krále.

Království, právem lkáš, protože hle, král eských
Sedmi jsi zbaveno a tak bídn ovdovlos.

Je to skutenost smutná, sedmý tento král poslední,

Pi nmž pirozenost všemu lidu oblíbiti se slibující

Takto jest zniena, bdováním veškeren lid naplnn.

Ženicha nevsta nemá, po nmž nyní dosplá schne

Zem eská, trpící rozmnožení zlého.

Zabit pak byl tento slavný král Uherský, eský a Polský

léta Pán 1306 dne 4. srpna v osmnáctém roce vku svého, 4- Aus«

jehož duše v pokoji vném a sídle nadhvzdném s andl-

skými obyvateli šastn nech odpoívá. Pochován pak jest

v Olomouci ve vtším chrám ped hlavním oltáem. Nikomu

však není pochybno, že též on na Zbraslavi byl by pochován

býval, kdyby po obdržení ran byl mohl nco promluviti

a poheb si vyvoliti. Nebo asto díve byl íkal, že nikde

nechce býti pohben nežli na Zbraslavi.
13

)

Kapitola LXXXV.

Jak Rudolf, vévoda Rakouský, syn Albrechta, krále ímského,

zvolen byl za krále eského léta Pán 1306. T

)

Když vyhynulo urozené sím mužského rodu slavných král

eských, odtud království pirozeného pána jsouc zbaveno

1:!

) Václav III. byl péí sestry své Elišky pozdji skutené na

Zbraslav penesen, a to dne 3. íjna 1326, o emž naše kronika vypra-

vuje v knize II., kap. XVII.

LXXXV. l
) O volb Rudolfov jedná Ilorika, Herzog Rudolf III. von

Oesterreich Einsetzung zum Kónige von Bohmen i. J. 1306. MVGDB.
XVII., str. 186 n.; nkteré jeho mylné názory opravují díla od nás

v dalších poznámkách citovaná.
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o krále jiného bí oiljioud bohužel aoeeno bylo žebrati, jak-

koli nedávno ped tím, záiv v jasné slávé. i správu cizích

království si obyejné osobovalo. <> jak záhubná promna a

žalostná opuštnosti <> jak náhle kterýkoli na kehkých /a-

kladech spoívající vrchol dstojnosti na tomto svt se shroutfl

Když tedy zabit byl Václav, sedmý král eský, v kvtu mládl

ého, uinno Bvolání obecné tak pán a rytí, jak" m-
Aig.r stanuv o volba kralo jiného k oktávu Nanebevzetí do Prah}.

o kteréž lht neshodou hlasúv rznosti oblib} pekažena

byla Bvornost volby.*) Nebo nkteí mezi volii obrátili hlasy

na Rudolfe, vévodu Rakouského, syna Albrechta, krále

ímského, jiní na Jindicha, vévoda Korutanského, jenž tehdy

bné byl pítomen, vtšina však lidi. ale nikoli rozumnjších,

lála si za krále a volila Jindicha, vévodu Korutanského,

proto, že BtarSi dcera královskou ml za cho, protoie lid

posetilj neví, eho Žádá, a neví, jaký jest [ten], jeho! volí;

pfedklá i jeho prospch listiny císaské*): jestliže by

nkterý i král eských bez potomstva mužského vykroil

z tohoto života, dcera témuž právu v království že n m .

šiti j;iko syn, aby nkdy dravost smrti nepetrhla pásma

rodu královského. Píze obecného lidu tedy vzbudila pokik

a žádala, by Jindich, vévoda Korutanský, volbou stal se

králem eským. Rozvaha však rozumnjších a starších ne-

klonila uši k lomozu kiku lidového, nýbrž zamýšlela uiniti

oco jiného, co tehdy zdálo Be užitenjším. I>ále Albrecht,

král ímský] Blyfie, že zemel Václav, král eský, Byn sestry

jeho, sebrav vojsko k zemi eské se blížil a tvrdil, že Ru-

dolf, Byn jeho, vévoda Rakouský, musí býti za krále zvolen,

a skrze slavnostní Došij o to, aby se to provedlo, usiloval.

Týmž /psobeni týž Rudolf, vévoda Rakouský, pevzav po-

slání o1 ozbrojenci ku království eskému se blížil.

\ tak pisel král Albrecht od západu, syn od východu, onen

ilackj II., i. sir. at i ii.: o prarní< I

i rolboa sourÍ8< ii Bachmann 716 i: . 387, U8 a Iwkur*

M III. itr. s77 ii.. i proti nému Sovotnj Btr 69; Goll, K wkladu

prii í lri< ha II . VUBp. 19i

tinj Kylj podvrieny, dokazuje Palacký na uv m

I
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u msta Loun, 4
) tento u Jihlavy položil se táborem, a svorní (1306)

v úmyslu se vší bedlivostí oba pracovali o království. Vdouce
tedy nkteí z pán, jakož i mšan, že otec jest velmi

mocný a syn jeho, vévoda Rakouský, moudrý a spravedlivý,

tohoto Rudolfa, vévodu Rakouského, zvolili za krále eského.

Vida pak to vévoda Korutanský, že by neprospl, tajn z Prahy

zárove s paní Annou, chotí svou, uprchl, a. prošed skrze Ba-

vory, navrátil se do zem své, odkud byl pišel. 5
) A ponvadž

se o nm myslilo, že má pi sob vlastnosti, jež králm se

hodí, lid obecný útkem jeho obecn byl znepokojen,

urozená panna Eliška, dcera krále Václava, pro odchod švagra

a sestry své z plné dvry poala tolik naíkati a plakati,

že bylo žalostivo na to hledti, ponvadž od nikoho z lidí ne-

chtla pijímati útchy. Nebo se vší touhou ráda byla by

vidla, aby Jindich, vévoda Korutanský, zárove se sestrou

její království byl nabyl. To tehdy za dobré a užitené sob
i království pokládala, ale pozdji zkusila opak, jakož i ostatní.

Rudolf tedy zvolen byv za krále eského, msta a brady n-
které pánm nkterým odevzdal 6

) a mšanm dary rozdlil:

jakož ped zvolením svým jednomu každému byl slíbil, tak

nyní daroval. Nebo byli nkteí tak ze šlechty, jako z m-
šanstva, kteí volili tohoto Rudolfa z ohledu na strach a na

dar, jakkoli byl ku kralování zpsobilý. Posléze tento Rudolf

zárove s otcem svým okolo svátku Narození blahoslavené

Panny do Prahy vešel, 7
) také paní Alžbtu, vdovu po panu

Václavovi starším, manželstvím si spojil, jakož byl díve

pislíbil, nežli byl zvolen. Kníže tento zajisté hned na po-

átku kralování svého zasazoval se o prospch obecný, byl

*) Albrecht byl v Lounech 8. íjna 1306 (Reg. II., . 2109 a 2110),

syn jeho Rudolf již 1. íjna stál ped Frahou (tamže . 210(5) a 3. íjna

byl již v Praze (. 2108).

6
) Podobné líí události Jan z Yiktringu (Rohmer FRG. I., 350).

6
j Nkteré listiny o odmnách eských pán strany Rudolfovy

v Eg. II., . 2106, 2108-10.
7
j V datu jest patrné omyl; narození panny Marie pipadá na

8. záí, Rudolf byl v Praze teprve poátkem íjna, Albrechta pak vidíme

v Praze teprve 22. íjna (Reg. II., . 2111); správnjší datum satku

Rudolfa s Alžbtou udává Chron. Sanpetrinum (vyd. Stiibel, G. Q. der

Provinz Sachsen, I.. Str. 147), že totiž satek slaven okolo svátku sv.

Havla (16. íjna).
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opravdu lovkem, vyznaeným rozlinými dary ctností a mi-

•i. Jal Be tedy hned usilovati o zaplacení dluhu. "i

dchúdcové jeho, králv.- eští, byli zstavili,

a z urbnry a fisku královského vitelm platiti každého jed-

Dotlivého týdne tisíc hfíven; v tomto vypláceni pokraoval až

i., smrti. Víno. obilí, olej a vse ostatní potené a dvorn krá-

lovskému píhodné a nutné dal bí dovážeti z Rakous, tak že

královská jeho družina požívala všech rozkoší a potebami

hojn oplývala. Takové pak opatrností nerozum nkterých m-
ní Pražských nepál a duchnu urážlivým castji král

boto jmenoval obstaravatelem zboží. Nebo( nebylo jim dáno

shory, aby Be hýli tehdy -pokojili pítomným dobrem a
i

I

vídali budoucí jeho zkázu z neštstí jim nastávajícího. Také

nkteí šlechticové /. království, totiž Bavor ze Strakonic," Vilém

v.
1 ") < »|ii" 1:1 nkteí jiní z Plzeska - stavli proti

králi Rudolfovi a pidrželi Be Jindicha, vévody Korutanského,

kterj byl uprchl, proež následkem toho kráta Btví pemnoho škod

psobili. Král pak tento, pravý milovník spravedlností a míru,

urážek tchto Šlechtic nikterak nepehlížel, ale v Bamém lét

sebral vojsko a mužn dorážel na tyto Šlechtice a je porážel.

Nikt.Tak vsak moci tohoto krále sily panu onch odolati ne-

mohly, ale nkteí opustivše hrady, v nž dvru mli,

tváe královy mnohonásobn utíkali. Když posléze Bavoi

Strakonic nutící moc dohnala, aby milosti královy vyhledával,

také zpupnost jiných králem pokoena byla, tu krále samého

prudká nemoc se /mocnila následkem níž, když - vojskem

To potvrzuje -•• také listinnými doklady Brovn. Reg II

Podli ryéeteni Emlerova (FRB. IV., lil., pozn. 1. byl od r.

purkrabím na Zrik<

'•) \r ildeka, pozdji podkomoí i marftálek,

elmi známá; b ním také pozd( lnou M
ti r 1819 rypravnje ze i kni/<' II., kap l\

e mini <»jir / Lora-

:.
i d dokoa byl

kterého rodu l>yl ' >jír /<\>- v

i na ut. • —7. pozn B

,de rilsna", >"/ by t.ikc im>li!<» znamenati

pi Pii ti na él( btice / Plzeska (ne na :

mano 719, pozn. I.
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ležel blízko msta Horažovic, vešel do tohoto msta 1 '') a tam 1307

stonaje ua lože ulehl. Vida pak král Rudolf, že obtíže nemoci

jeho pibývá a že do Prahy dojíti snad nebude moci, posly

své poslal a povolal k sob pány opaty Heidenricha Sedleckého

a Konráda Zbraslavského, jež zvláštní láskou miloval. Za-

mýšlel u pítomnosti jejich záv slavnostní vykonati a n-
které zbožné skutky, které dávno v srdci svém byl usmyslil

a díve s tmi opaty smluvil, ve skutek uvésti, aby milosti

Boží snáze mohl dosíci. Když pak eení opatové ku králi

pišli a s ním velmi málo slov promluvili, téhož dne nedlouho

po jejich píchodu král, pozbývaje sil, dospívaje ku poslední

hodince, ducha Bohu odevzdal a šastn v Pánu zesnul. Ze-

mel tedy léta 1307 dne 3. ervence 14
) v prvním roce svého kra- W. •<•

lování. Žádného ddice po sob nezstavil, nýbrž zemel bez-

dtek, nebo cho svou neplný jeden rok ml, totiž po ten

as, co kraloval. Než ponvadž choti své Alžbt dívjší král

Václav dvacet tisíc hiven byl odkázal, on podobn dvacet

tisíc hiven jménem závti uril, ve kterýchžto tyiceti tisících

eená paní Alžbta tato msta, Hradec, Mýto, Chrudim s n-
kterými jinými jako zástavu v držení má. Pochován pak jest

v Praze uprosted hlavního chrámu a zemi odevzdán rukama

pana Konráda, opata Zbraslavského, tehdy pohební slavnosti

konajícího.

Téhož roku povstala v echách a na Morav a v sou-

sedství jejich z nedostatku dešt veliká suchota zemská, ná-

sledkem níž zašlo veškeré sím tak zimní, jako letní, i stromy

tak ovocné, jak lesní hynuly a postiádaly ovoce; tak krutý

rozmohl se hlad, že si z rozliných bylin zemských, piroze-

nosti lidské neobvyklých, nejvtší poteba chudých a smrtelná

nouze, jakkoli dovedla, výživu zpsobovala.

l8
j Listina Rudolfova ze dne 4. ervence 1307 (Reg II., . 2133)

jest datována „vor Horawitz", což pimlo Palackého k domnnce, že

Rudolf pi obléhání onemocnl a teprv umírající do msta donesen;

proti tomu zprávu naši hájí Rachmann str. 720, pozn. 1., asi právem

(pro i jiné dvody lze uvésti).

u
) Toto datum V. Non. Jul.) jest patrn chybné, ježto ze dne

4. ervence datována jest ješt jedna listina Rudolfova; proto se nyní

všeobecn za úmrtní den jeho pijímá 4. ervenec 13)7.

Kronika Zbraslavská. 13
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Kapitol a LXXXVI.

.lak Jindich Korutanský, po smrti krále Rudolfa vrátil

lo ( ech léta Pán 13

Po smrti nejjasnjšího knížete pana Rudolfa, krále '

••-

ého, .i«-ii/ však / rodu král eských nebyl zrosen i ni-

kterak korunou královskou uchyl korunován, nastalo v<

veliké v pošetilém lidu a u chátry. Nebo mysli nkter;

lidi vlastni zlobou a chmurou zloinu tou mrou byly oslepeny,

k tomuto Rudolfovi, knížeti mírumilovnému, lásky míti ne-

mohli, ale páním i v modlitbách žádali a vyprošovali Bijea,

aby s<- vrátil Jindich, vévoda Korutanskj Nebo oby&

Hospodin tak to ídi a pipouští, že lid, jenž má býti bio-

ván za Bvé pestupky, nikterak nepedvídá, co mu má škoditi.

Hned tedy, jak zemel Rudolf, od mnohých pand království

.-i mšani) poslán zástup posl k Jindichovi, vévodé Korutan-

skému, a pozván, aby rychle do Úech ie vrátil.
1
) Když pak

uslyšel Albrecht, král ímský, že zemel Rudolf, syn jeho.

želel, jak mel, ale pece, aby Fridricha, syna Bvého, vévoda

Rakouského, povznesl na království eské,*) k echám a ozbro-

jenci Bvuj pochod obrátiti pospíšil. Zatím však v Praze páni

a mšané konali rozliné porady o zvoleni jiného krále, ala

mínni o volb mezi nimi se rznilo. Tobiáš pak. maršálek

království eského, i muž zajisté obdaený velikou moudrostí,

výmluvností, urozeností a mocí, ájeho píbuzní s Volframem,*)

motaném Pražským, a a nkterými jinými tak pány, jako m*
:i> páli v píin království vévod Fridrichovi a pravili:

Protože bohužel pirozených ratolesti králv svých jsme žha-

veni, nyní takového nad sebou krále ustanoviti musíme, pod

nimž bychom klidnji žiti mohli. Ejhle, žal, království i

smrti Bpadlo na íši, proež neobrátíme li Be k íši, zlo ne-

kale «>d íše budeme Bnášeti. Kdo však mezi knížaty tak

jenž by knížeti íšskému a ostnu jeho déle do-

rn. k tou • iktr. d Boomem i BG. I.

\ iiiim Albrechtovým bylj

ji? Mfi.l. n> i U m IS. ledna I

• .. ii.k flink Btrmnj rakouské
4 Bravo, o ném k.q. \\\i. pon i
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vedl vzdorovati? Budeme-li tedy tolioto vévodu Korutanského 1307

niíti za krále, nikdy neustane íše na nás a zemi naši prud-

kými a dlouhotrvajícími spory dorážeti. Požádáme tedy syna

krále ímského a jemu dívku, ddiku naši, s dispensací a mi-

lostí papežskou zasnoubíme a trvati budeme v míru. Nelíbila

se e taková v oích nmohých jiných, již pouze k Jindi-

chovi, vévod Korutanskému, obraceli svá pání. Jednoho tedy

dne, když v dome biskupov 5
) v Praze všickni starší zárove

k rozhovoru a na poradu se sešli, ejhle Ulmann, eený z Lichr

tenburka, ) Heimann, eený Krušina, 7
) s nkterými jinými zbroj-

nou rukou do sín vešli a po boku pana Jana, biskupa Praž-

ského, eeného pána Tobiáše z Bechyn ostím mee hned

pro píze a povýšeuí vévody Korutanského zabili. Nedlouho

pak potom z téže píiny mšaué Pražští, totiž Mikuláš

Thusintmarc 8
) s nkterými jinými, muže velmi poestného, Hilt-

maia Fridingerova, 1
') u kostela sv. Jakuba Menších bratí 10

)

v Praze podobn zavraždili. Tak tedy k neštstí celého krá-

lovství a vlasti strana Jindicha, vévody Korutanského, na-

byla vrchu, a za jásotu vtšiny získal jméno krále e-
ského léta Pán 1307, v msíci srpnu. 11

) Slyše pak Albrecht, Aag. 15.

král ímský, že vévodu Korutanského, po nkolik let pouty

klatby spjatého, na porok svaté íše nkteí echové zvolili,

prudeji proti novému králi, jakož i království duchem svým

5
) Na Malé stran blíž mostu, srovn. Tomek I.-, str. -237 — 238.

s
) Ulman ili Oldich z Lichtenburka, syn Smilv, uvádí se v li-

stinách od r. 1-278 do 1313 (FRB. IV., 11-2, pozn. 6.).

') Hynek Krušina byl synem Hynka, vnukem Smila z Lichten-

burka, tedy bratrovcem Ulmanovým (tamže pozn. 7.); podle zpráv po-

zdjších (srovn. Pulkava FEB. V., 189) byl by pi té píležitosti za-

vraždil synovce Tobiášova, ale zprávy tyto nezdají se dosti hodnovr-

nými (a jich užili ješt Palacký II., 1., 322, Tomek I.-, 487; Bach-

mann 721).

8
)
Srovn. o nm a jeho rod Tomek I.-, 321, 488, 491; naše kro-

nika zmiuje se o nm ješt v kap. LXXXVII. a XCIII.
9
) O jeho rod srovn. Tomek I.

2
, 314; v kap. CV. kroniká zmi-

uje se o kíži, který na památku jeho smrti u kláštera Minoritu po-

staven.

,0
) Kostel sv. Jakuba na Starém mst.

ll
) V listin ze dne 17. ervna 1308 (Reg. II., . 2178) praví Jin-

dich sám, že byl na trn povolán v den Nanebevzetí panny Marie

(15. srpna).

13'
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1807 povzbuzen byl, proež - Fridrichem, vévodou Rakouským,

Bynem i. a cokoli zlého zpsobiti mohl, království

zpsobil. Nebot sám s vojskem mezi Horou Kutnou a Kolínem

táborem se položil 1
*) ;i ihned na msto Kolín ohnm, meem

a obléhacími stroji nepátelsky udefil, také ví tatky, je!

vkol položeny byly, vojsko poplenilo. Jindich / Lipóu) pak

a Jan / Vartrnberka14
) vojsku krále ímského mužné na

odpoi * ivili. pemnoho ; kod fmu| zpsobili, a že

Horj b Kolínem ski/'- nepátele dobyto a vzato nebylo, odpo-

rujíce uvnit zabránili. Pani pak Alžbta, vdova po králi Ru-

dolfovi, zatnu byla v Praze, a protože stranila králi Albrech-

tovi, nkteré nesnáze .i nepíjemnosti Be strany Korutanského

utrpla. Proež aby tíže nebyla uražena, podtaji b jedinon

služkou, dceru svou Anežku v nárui chovajíc, z Prahy uprchlá.

s nížto Fridrich, vévoda Rakouský, jak díve tajné bylo smlu-

veno, potkav se u Zderazu1
*), do tábora svého .ji dovedl. Po-

dobn Wolfram a Peregrin, eeny Puš, 1
|

- nkterými jinými,

kteí si- pidrželi krále Albrechta, z msta Pražského '"1 tváe

Korutanského a jeho pívržencv utíkali. Vida pak král AI-

i
lit. žedoba zimní nastává, ;i že vešel do Cech, k boji ni-

kterak nejsa pipraven, \ mstech, totiž Hradci. Mýt, Police a

v Chrudimi17
) i v jiných mstech jeho Be pidržujících nkteré

bojovníky ze Švábska, jakož i z Rakous zstavil za posádku,

aby - protivníky \ bitv zápasili. Sám pak Be Bynem svým

' Albrecht rtrhl <\<< Cech pet Cheb; z leženi ped Katnou Horou

datována jest jeho listina /.«• dne - i: .

Jindich / Lipé, jehož tu kroniká poprvé vzpomíná, v dj
kýchtaojimá pozdji místo velmi dležité, ;i setkáme se - nimi po

.li kapitolách \. líni asto. O rodu Brovn Palackj II.. i .

Jan ii Dalimila Vartenberl i zemskj

hejtman Moravskj • \ djinách domácích i v této kronice pi

l' íná; irovn Palacky II. mi nv. m. stí

1

i i

i Z založenj i i r.»<". v tehdejší dob,

kd] Nového msta dotnd nebylo, Btojici mimo bradbj Praiské

i I . »tr 81 léji .

.I Albrecht se synem Fridrichem herou tato

214í«), otintna rtplné i s eským pekladem
» ' II., str. 148—164
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Fridrichem, vévodou Rakouským, vytáhl k Rakousm. 18
) Za- 1307

myslel pak a smlouvou utvrdil král Albrecht v dob budou-

cího léta rukou silnou a s množstvím lidu do ech se vrátiti

a je sob úpln podrobiti, odporníky potíti a o mír se po-

starati pívržencm svým. Ale lovk míní, Bh však, jenž na

nebesích jest, jehož úsudky propast mnohá, 19
) co se mu uzdálo,

rozhoduje a zaizuje. Vz zajisté, že pro híchy lidu ješt

hnv Hospodinv ueodvrátil se20 ) od ech, aby mír ml býti

v nich, proež posud ruka Hospodinova stála vztažena. Aniž

zajisté král Albrecht byl ten, skrze nhož Hospodin pokoj

v echách byl by chtl zíditi, ale rozhodl se ponechati to 1308

jinému. Nebo sám Albrecht, král ímský, hned potom 1. Mail.

kvtna léta Pán 1308 v krajinách Švábských na míst, kde

mysle], že jest nejbezpenjší, skrze Jana, 1' 1
) syna Rudolfa, bratra

svého, zabit byv zahynul. Nebo tento Jan, ježto byl ddi-

cem Rakous a tolik ml v Rakousích práva a spravedlnosti,

jako synové krále Albrechta, jiný však panství v držení ml,
on sám pak neml nieho, krále, strýce svého, o zemi svou

astji upomínal, a protože upomínka byla bezvýsledná, uživ

zlé rady dopustil se zloinu vraždy a sám sebe z toho ni-

kterak neobohatil. Albrecht král pak, když pedchdce svého

Adolfa, krále ímského, na bojišti zabil a místo nho kralo-

val, desátého roku kralování svého skrze toho, jenž s ním

sladké pokrmy jídal, nic zlého netuše byl zabit. Ti pak,

kteí skrze krále Albrechta v království eském v posádkách

zstaveni byli, ekajíce slavnostního návratu pána svého, na-

byvše vtší odvahy mnoho bitek svedli, a protože výsledky

válené jsou rzné, stídavé brzo sice vítzoslávy, brzo

nebezpeenství, brzo vítzství, hned potom hanby od do-

mácích obyvatel zem došli. Žádný zajisté nepochybuje,

lfi

) Zdá se, že Albrecht nastoupil zpátení pochod dosti záhy;

5.-^11. íjna datuje v Opatovicích, 17. íjna již u Znojma (Reg. II.,

. 2149, 2151, 2153j.

19
) Žalm 35, 7.

20
) Podle Isai. 5, 26 (9, 17 a 21).

- 1
) Jan byl synem Rudolfa, vévody Rakouského, o jehož smrti vy-

pravuje kap. XXXIV., a Anežky, dcery Pemysla Otakara II.

22
) K Bachmannov (725, pozn. 4) zmínce o této bitv srovn. No-

votný str. 85.



Kronika / IVgká, Itfl I., k.ip. LW.W I.

Hekni oni cizinci pozbyvše vítzství postrádali slávy.

když i) Myta ve Brážce na bojišti podlehli a všickni jako

ptáci od ptáníka chyceni moci Deskou zajati hýli.
2 -') Kdy/

:\ žalostná zpráva o smrti pána jejich, krále Albrechta,

k nim Be dostala, posléze prostednictvím nkterých ámlnv

- hrad, jež mely obsazeny, odešedše dom Be vrátili. S

pak Jindfích, král eský, že zabit jest Albrecht, král líímský,

radoval se radosti velikou velmi;82) nebo myslil, že /• zl

jeho mocnji posíliti Be musi v Cechách, podobn chátra

;i lid, jenž zasloužil si zliiti, velmi hojn jásal, protože soudil,

že pod knížetem Korutanským bude bezpeen a šasten, íe

tak. bezbožníci, bdal ne tak, ale jako prach, jejž vítr shazuje

a tvái zemské, tak mír a blaho vzdáleno bude od obyvatelstva

vlasti skrze útoky nepátelské. Vždy pod vládnu tohoto

Korutanského vážnosti pozbývá stav ech, vstávají bezbožníci,

padají nevinni a spravedliví, vládne násilnost, panuje ne-

pravost, Boud i spravedlivost vyhnány jsou /. vlasti, olupo-

váni chrámy, pošlapávány kláštery, Btatkj pozemské jim od-

nímány, libovle u všech pokládá Be za zákon, pibývá loupeží

;

nákm vdov i Birotk nedostává 9e aižádné pomoci, lká knz-

Btvo, bduje kterákoli krajina, protože rozmnožilo se zla

\ království eském Nebo v tch tech letech, po které

tento Jindich kraloval v echách, ten neklid neustával, nýbrž

tolikrát se optoval, že Bám Bvého poctu jistého nezná; hrozno

isté mysli pojmouti, hroznjší vypovdti a nebezpe-

néji nostl poznati tžká ona nebezpeenství a neko-

nené nesnáze, jimiž v ase Jindicha, vévody Korutanského,

n li> 1 • > 1 > Btížeriy. Ustanovili Hospodin ech) rukama

knížete tohoto nikoli spasiti, ale Bpíše bíti. A tak Be stalo,

všickni oni, kteí díve |>o píchodu tohoto knížete toužili

a usilovn on pracovali, již pro rozhojnni zlého pítomnost

jeho 9i ošklivili.

dj Prah la, vévoda Jindich když zvolen

krále, pochvalu tleská národ veškeren, velmi rád slyší,

/•• touto je králem; myslí následkem toho, te mo
Bmutnéno

Nic nei : |e |en radosti bude nabývati.

Podle M -
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Z toho lid tou stává se veselým a pje jásaje, 1308

Všickni hledí se veseliti, vstávají k hodm,
A no ulicích dlouhé vedli reje

Kožišníci a ezníci, píse zpívali

Krmái a pekai a veselí byli,

I hokyn prodávající hrušky neb jablka podivnou

Radost mla, za šastnou se pokládala,

1 sama pošetile si vedla, jakkoli sestárlá, tanila,

Tento pozpvuje, jiný na citharu hraje,

Ten na bubny bil, onen na lyru pizvukoval,

Že zvolen jest nový král, tm všem líbí se in.

Bda, neznali zlého, jež pijíti mlo
Na n a celé království. Nyní dobe jsou známy

Pípady pevráceného štstí, nebo na sob
Zem eská nese tíži velikou neštstí,

Jíž by nebyla pocítila, kdyby nebyla mla tohoto

Za krále, jehož prve milovala a nenávidla na konec.

Nebo pod ním pemnozí loupeží, djí se vraždy.

Pí pibývá, pokoje ubývá, právo všecko umdlívá,

Pole zstávají spuštna a málo nalezeno

Na nich plod, protože nevzrstá le náek
Po celé zemi, když rodí se všude války

:

Jež tehdy tanila, nyní stojí, jež si pozpvovala,

Nyní mlí staena, když požívá nespravedlivého zákona.

Dávám ti málo dobrých dar, rohaté Korutansko,

Za takového krále, jejž tak posíláš bez zákona.

Vévodou tvým, jak se pamatuješ, býval, i v Tyrolích

hrabtem,

Ale nyní, aby kratem byl, z vlastních krajin vyšel

A tak zmnil místo, ale nikdy nezmnil

Sám svou mysl, podržel tuto jako ped tím vdomou,

Jak dokonale ukazují slova básníkova,

jenž pravil:

Podnebí, ne smýšlení mní, kdo za moe bží.24
)

Ostatek však in jeho, a jak pod tímto Jindi-

chem, vévodou Korutanským, království eské tém v nej-

'-') Horatius Kpist. 1, 11, 27



Zbraslavská, kn. I . kap- LXXXYI—LXXXVII.

- zazaí záhuba dosplo, a jak pani Anna. cho jeho, léta Pán
lítek v Korutanech zemela,*4) v následujících kapi-

tolách úplnji a obšírnji ><• ?ykládá.

Kapitola LXXXVII.

.lak Jindich z Lipé b jinými pany v Sedlci zajat byl skrze

Horníky látá Pán 1309.

Nic obtížnjšího 1

) oeni zlému, kily/. Btoupá do rj

Ale nic není kratšího, protože brzy utrpí pád,

A v nic se obrací hodnost náhlá, protože nit

Povzneseného se neprodlužuje, ale zkracuje,

Nebo kolo Štstny se mní na zpsob luny.

I'" ti zpupná mysl nkterých Horníku

Ukazuje jasn, jimiž t<> mžeš* dokázati

Byl zajisté v Hoe Kutné siry rod Ruthardovc, od ja-

kéhosi Horníka Rutharda odvozujíc! bvj pvod, z kteréh

píbuzenstva nkteí, jež bych mohl jmenovati, kdybych chtl,

pocházející, nepamtlivi jsouce Btavu svého, pekrocojice zpup-

nými mravy meze horníkv a mšan, nepokládali se za

menší, nežli pani. Ti totiž protože nad sebou mli králem

Jindicha, vévodu Eorutanského, jehož však zákon) a píkazy

pohrdali, drze tedy bí festi na zpsob žab v ece pod králem

Špalkem mysli rozbujnlou poali, a ponvadž bylo s dostatek

bohatství, mysl nemálo zpupná, bázn neznalá, ale cti svt

chtivá poala na záhubu bvou nesmysln jednati. Proež tito

svými pívrženci vyvolili farísejskou radu a pravili : Krále,

jehož máme, nikterak Be nebojíme, a kdyby nkteí šlechti-

cové království tomu nepekáželi, veškeren /isk v horách

k užitku Bvému bychom vynaložili. Proež kdybychom takové

pán) \ okovy Bvé uvrhli dchod] z dol tím svobodnji,
• ím ziskem jako by Btálým ddictvím s dtmi Bvými

bychom drželi Tetu pak radé mšané Pražští, Peregrin Pu

- lu i ti kráiOTnj \imv i.:, února 1313) Petr potom opominu]

aid

I.WWII ' landian, In Eatrop. I. i 181.

SrOVfl «• in ni ka)' I.WWI. pom !•'



Zajetí pán skrze méšany. 201

Jakub, syn Wolflinv, :i

) Mikuláš Thusintmark 4
) souhlas a pro- 1309

stedek nalézavosti udlili, a co by z toho pojíti mohlo, mlhou

nadutosti jsouce zaslepeni nikterak nepedvídali. Nebo šli

za prudkým návalem mysli, poátek naped uvážili, nikoli

konec, a protože na málo vcí se ohlíželi, nejen snadno

oznamovali, ale i snadno provádti jakoukoli niemnou vc
se jali. Ejhle léta Pán 1309 v msíci beznu 5

) Peregrin(Febr.i5.)

Puš, Mikuláš, Konrád, Albrecht, syn Ruthardv, u velikém

množství ozbrojeného lidu z Hory Kutné o první hodin

denní sestoupili, do kláštera Sedleckého zpupn vešli, tam

v dom pro hosty Jindicha z Lipé, komorníka 6
) království

eského, Jana z Wartmberka a Jana z Klingenberka 7
) ze

Švábska, muže stateného, ješt spící jali a Jana, rychtáe

z Hory Kutné, zabili a tyto pány, jež byli zajali, pímo na

hrad Lidici
8

) odvedli. Veliké také násilí onoho dne Horníci

v kláštee Sedleckém provedli, dvée vylámali a tu onde hle-

dali Wolframa, mšana Pražského, i jiné, kterých nenávidli.

Té vci svdkem jsem, ponvadž já sám vidl jsem ne bez

bolesti takový útok. Téhož dne Jakub, mšan Pražský, Mi-

kuláš Thusintmark se svými pívrženci v Praze zajali a v pouta

svázali pana Petra, kanclée království eského, 9
) Rajmunda

z Lichtenburka, Heimanna, syna Heimanna z Dube. 10
) Tak tedy

mšané i Horníci jásali jako vítzové, zmocnivše se koisti, do

výše povznášeli rohy pýchy, ale nevdli, že skrývá se had v tráv.

3
) Z rodu Vellovicú ili od Vže ; srovn. o nm Tomek 1.

2
, 305 n

a níže kap. XCIII.

*) Srovn. o nm kap. LXXXVL, pozn. 8.

5
) Kroniká se sice zmiuje, že události byl pítomen, ale proto

pece zdá se jeho datum mylným
;
jiné prameny (Steieiische Reimchronik,

Neplach ve FRB. III. 479) udávají 15. února, asi správn (jak nazna-

uje Emler FRB. IV., 115, pozn. 0.).

6
) Jindich z Lipé byl tenkrát podkomoím; komorníkem byl Jin-

dich z Rosenberka (t. pozn. 7.).

7
)
Jan z Klingenberka pocbázel z íše, ale v Cechách zdomácnl

(Palacký II., 1., 334, pozn. 392.).

8
) Tomek I.-', 492 míní, že jest to Lidice u Buštébradu.

*) O nm Emler, Kanzlei, str. 47 n. (srovn. svrchu kap. LXXIY..

pozn. 4.).

,0
) Podle vypravování Neplachova (FRB. III., 479) byl to Hynáek,

syn Hynka z Dub, nejv. purkrabí.



Kronika Zbraslavská, kn. I., kap. 1. XXXVII.

N o( aedlonho potom ze ^t-iiH-niátt'" chytré rady Horníci a

- píti a svaiti se poali, a jednáni rozmanitá

stala, a oni páni, ktei zajati byli, Bvobodnými od vazby

uinni, pak hodiny osvobozeni Bvého Jindich z lipé

Jan / Wartmberka více nežli ped tím slavnými a mocnými

-táli. oni pak, ktei Be honosili množstvím svého bohatství

a výši zpupnosti Bvé, tak do propasti poníženi upadli, ž<

nepokoušeli, aby opl povstali, a nyní ješt do vdech koncil

rozptýleni jsou, ale ktei /ustali, prvotní Blávy postrádají.

i válka velmi Be mn uelíbí, když Btolika

Vystupuje na lavici, protože nic nenásleduje než škoda,

Když njaký mšan neurozeny nebo lovk jakýkoli

Ruce vztahuje i»" vécech Bilnýcb ;i osobuje si takovou

Váho zpupn, kterou potom stží snáší;

Ten a se nediví, bude-li Btížen chudobou,

Ten ai Be aediví, bude-li l»ít holemi,

\
. ' 34 aediví, bude-li potom za pošetilého pokládán.

\- -i vezme pouení, kil<> chce se vyhnouti zkáze,

Aby píliš povýšeného srdce nenosil, jestliže naá osm!

usmívá, protože Be brzy dobrá náhoda zavírá,

\ prchá od bohatce. Tak jestliže té náhodou moc

PovznáSi vzhru, paintliv bu, že rychle obh
Všecka hodnost ukracuje, i mor malou Be stává,

Neboí štstí denni Be kolísá i mní.

Lisí jejž poslal jakýsi novic, doporuujíc! ád Cisterciácký. 11
)

Píteli Bvému nejmilejšímu, bratru .lanoví, kižovniku

ctnostmi ozdobenému, bratr Petr, novic na Zbraslavi, cokoli

plyne sladšíbo / Pána ukižovaného [vzkazuje].

Po Btavu mém Be tážete

\ uei o zvi dti chcete

<

» rádu svatosti.

psáti vám nedovedu,

Ježto jsem chd duchem,

To vlak véate:

Kd i zápasícího

V mlhách se pohybovala

edojid r< ranné leichu jsou dílem opata Petra

8 trn o nich I. isertli \< II t. 1.1 »tr
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Mysl má jako ptáek

A na vzdouvajícíbo se moe
Lodika života rného

Vlnách se zmítala,

Uvažoval jsem bedlivji,

Co u lidí

Kozliných se dje.

Vidl jsem, že ne po jedné stop

Aniž s pevným veslem

Mnozí se postupovali,

A kteí sedli

Na nákladných lodech

A v bezpenosti

Že žijí, íkali,

S vrcholu dstojenství

Zmnou znamení osudu

Rychle padali

;

Do vln prudkých,

Nad ímž všickni žasli.

Jako nádoby olovné

Hloubji se noili.

Nejen povýšených

Lodi, ale i nízkých

TaKto zahynuly,

ítíce se ve zkázu,

Dle své zásluhy

Odplatu pijímali.

Sladkými zpvy
Sýeny zlákáni,

Lajchy poslouchajíce,

Vírm boue,

Charybd jsou vydáni,

Cesty nedbajíce.

Žádného rozdílu

Jména neb osoby

Jsem neshledal ani slušnosti

Muže neb ženy;

Chudého s bohatými,

Starce s mladíky,



ioi Kronika Zbraslavská, kn I., kaji. I.WW1I.

Ibajíci král

Smrt s aemirnými

Tábnoocího k Bobe doušky,

Majícího tyto zákony.

Tak že pechází

Jako by to byly sny,

Když jsem uvažoval,

ale /.< hyne

\ se nevrací

když jsem Bhledával,

Tehdy jsem Be rozhodl —
ale nevyplnil

Zmniti život,

/ se chci eholi

\ ctnosti bedliv

Na dále podrobiti.

\ . e páni

To bylo nedokonalé,

< >dtud brzo vážná véc

V žerl Be pevrátila.

Píina tuho hýla.

Nebot veliká smna
Mn tehdy zasvitla.

Hle, váním vtru Zefyru

< >il jihu - útchou

Svtskou ' »sud zavedl

Lodiku tla mého

Ku píjemnému ostrovu,

Jenž v moi ležel,

Na nmž Brdce vidlo

Rozkoše tlesné,

Chut pátelství

S lidem uzavíralo,

Zde Napea b kvtinami,

l .tun Be strom]

Píjemnými Be usmíval,

LJSÍm lichotil

Žaltá - pffiialkou,

Zde panna penéžných
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Rukou tanila,

Srdce mé umlo,

Že jest na nebi.

Víno. chléb i ostatní

Pro tlo urené
Do vle se nabízelo,

A každému smyslu

Jako Epikur mínil jsem

V jeho chuti

Nevázaným zpsobem
Télesn hovti

;

Ale tchto tžkostí, povstalé

Ze jsou z nedbalosti života,

Chci pominouti,

Takovými velikými chybami

Úsudky rozumu

Zcela jsou podvráceny;

Jiskra poznání

Pod popelem zloinu

Ležela tehdy zasypána.

ídil sluha pána,

Pán služebnictvo,

Služka panství,

Královn, bda, nabídnuté.

Z milosti vdechnuté

Roznícena pochode mysli,

Smyslu ustal klam,

Vrátil se zákon vlády.

Sedí mysl a porouí

A tlo kára,

Ze v neblahé temnot

A špinavé rzi

Drželo duši,

V dobrém bránilo

Píedlouhou dobou.

Tlo se ku pokuty

Vykonání nabízí,

S nejistší líbezností

Radíc, aby hledán byl žalá
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Hadovy dosti tuhy.

Pod jehožto obady,

Bdními a posty

Mohlo by Bloužiti

A ~h krotiti

Tak tedy nastalo sjednoceni

Téla i duse,

Aby hledána byla ehole

Života kajícího. "

Scházej! se - pochvalou

Srdce na paláci,

/a rádce pivolány

Mocností ctnost],

Aby jejich mínní

Y tom byla vyslechnuta.

Potom táto rádcové

Mezi Bebon Be rzní,

Ani/ totéž mínili;

•Ti rozumu,

.líní pak Bmyslu

ohlas podávali,

Nebo neomylné vdní,
Povýšená moudrost,

Jednáni si hopná opatrnost,

Nadaní jemné

Jsou družinou rozumu

;

Pi nm tehdy stály.

Schopnost smyslná,

Která Vire jest bujná.

\ kterékoli takové,

Jei \ [i i jsou tlesné,

/ai"\eii Vítzství

Tla pracovaly.

V této porad

tálo vypoítáváni

Rozliných rádu,

Ab_\ hledán byl pimený,
ina milý.
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Zde ád Menších,

Augustinský s Domiuikánskýin

Pedvedeny na veejnost

A Kižovník
Rád i život

Dosti vybraný

Nezanedbal tohoto místa.

Benediktov eholi

Zmínka dje se pilná

1 o stavu mnich.

Z tchto jeden pijmi,

Smysl rozum osloví;

Sám u sebe mlky
Smysl uvažuje.

O bratí cli Františkových, J

)

Ctihodných otcích,

Nejprve se jednalo

A to uvažovalo,

Ze jsou žebráky

Dosti [majetkem] oplývajícími,

Jako pátelé svta.

Mezi lidem bydlíce

Uení rozsévají.

To smysl uvažuje,

Toužebn toho

Umínil si následovati,

Mysl však nechtla,

Ale opatrn radila

Ten skutek odložiti.

Tak Menší odcházejí,

Kazatelé -) picházejí,

Nesouce kvty mrav,
Bhající po svt,
Vní ei
Rozšiujíce nauky.

Ctnostmi piodni

*) Totiž o rádu Františkán ili Menších bratí (Minoritu).

*) Míní se ád Dominikánský (kazatelský).
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Svití, jsouce jako svíce

Na BVÍCna postaveni
;

.limi dostává se iéku

Dubí zkormoucené.

Vinu snášející

Vbec dostává bc "•hrany.

.Jakkoli jsou chudí,

Dchod nemajíce,

Pod ernými rouchy

Ti pece pstuji Btudium,

Vykonávají záf

Pevnými dvody.

Augustiánaká n

Tehdy se pedstavila,

Té dával se pístup,

Ten ád pednášel

Pemnohé vznesené >kutk>.

Které) .jak veliké a jaké jesl

I (..liro v jejich áde,

l;ka :
< ibcházím mésti

A vzdlávám národy,

< idtud \< liké uni darj

Dávají se, .jimi/ se Živím,

Setrvávám pi studiu

a mám, cokoli se libí.

iré jest mé ddictví,

Mne hájí pravda,

\ teka pece odpoívá.

K tmto ádm,
Kteí žebrají po mstech,

itei jsem íe pidati,

Abych se- smolo! acházeje rukama,

slovy. Bkutk) marnými

Nepot ni se Špiniti.

Tu piskoi il do steda

ád rytíský,

sebou výhoda

i: id Ai
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Cti svtské.

To jsou Kižovníci,

Kteí jak ostatní lidé obecní

Osvojují si skoro

Všecky rozkoše,

Pece však o cudnost

Xejvíce usilují.

Po tom toužiti zapoal

A milovati ho neustal

Smysl, když spatil.

Ze tolik jest jeho slávy,

A dnes bych byl Kižovníkem.

Kdyby rozum byl souhlasil.

Zde erných byl pítomen 4
)

A nescházel bílých*)

Rád tak znamenitý;

Za onen jsem nežádal,

Aniž jsem mysl piklonil,

Ježto mn byl vzácný.

Po tch pistoupil blízko

Rád, který jest pánem

Všech jiných.

Poínaje vykládati

O bemeni svého jha

A život mnich
Cistercienských,

Jejichžto myslí pvod
Proniká rosa nebeská,

ka takto : Vyhýbám se svtu

A jeho marnému vidmu,

Sousedem jsem venkovanm;

Hlásám šetrnost.

Písné obady
Zvyklý jsem zachovávati;

Opilstvím pohrdám,

Nebo hodovník chybami

4 Míní se Benediktini.
5

) Premonstráti.

Kronika Zbraslavská 14
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ki Zbraslavská, kn. I., kaj). LXXXV1]

ejn bývá obtížen;

Živím Be luštinami,

Zemskými Bemeny,

.Jimiž trvám Bpokojen.

/ toho sladkou milostí

I vnit v duši

:n obklopen.

Skrze napjati osidla svtská,

Skrze cesty vodní

A Bkrze Rudé m
Skrze ú<l<>lí vyhnanstvi

Mým vedením synové

Moji chodívají.

< ttcem i-. 'ni pokorných,

V mých zahradách lilie

Dobroty puejí;

1; >h pySný potírám,

Sím i tnosti zasévám,

Nikoli trní marnosti.

Zá8tupm andólsk) ni.

Pannám, záícím

\.< akem cudnosti,

Rodu patriarchu.

Sboru apoštolu: [ty],

Kdož poslouchají \ rozkazích,

A krvavým muedlníkm,
Kteí VŠemi svými silami

Pro Krista bojují,

Svtlým vyznavam [ty],

Kteí Krista dobrými mravy

: Be hlásati,

( odmn poustevník

Všecky, kdož v nárui

schovati

ihtjl pln

ati mravn,

Slibuji na rovei postaviti.

Mnou vztyuje Be rebfík,

Jakub -patní.
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Sestrojují se ze ctností,

Jež miloval Job.

To jsou trplivosti,

K nim jestliže poslušnosti

Sl se pidá

S istými skutky,

Vládnoucím mezi hvzdami

Pidržující se tehdy bude shledán

;

Pošlapav viny,

Pod starostmi mnohonásobnými

Hledím býti stížeu,

Abych na vrcholech nebeských

Korunami trojnásobnými

Mohl býti ozdoben:

Píjemné posvícení

A to, co jest lehké,

Uvykl jsem zavrhovati,

Aby vážnými skutky

Zásluh odmny
Mohly se nakupiti.

Tchto slov ada
Když byla skonena,

V mysli skupina

Byla opakována,

S nejvtší bedlivostí

A s úsilím

Byla požadována

Tak znamenitá ehole,

V níž tak stálá

Kristu se koná

Neustále služba,

Jíž všecky chyby

Daleko se odstraují;

Ale tlo toho litovalo

A nechtlo slyšeti

Takové vci vyprávti,

Hledíc s Kižovníky

Neb ostatními mnichy

Spíše prodlévati.

14*
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Z toho ij;i<t;i\á BDOf

Tlu a i duši,

Vzrstá / tuho i /iniiika

Pro zástnp písedící;

Mysl b páním I

Nechce souhlasiti,

Tle rozkazu mysli

Poslechnouti pohrdá,

Edo by jim pravdu oznámil

A je rozsoudil,

Chtlo, aby byl nalezen,

Al»- [ten], jenž Samsona

Silnil posílil

\ Šalomouna

Vdním ozdobil,

Nemluvn [smaele,

Y jám Daniele

Zázran krmil.

Prostedek na cestu Eliášovi,

TobiáSovi mírného

Posla opatil,

Chtje rozdliti,

Tyto pe odstraniti,

Jakéhosi uril

Posla holubího,

Jenž letorost olivovou

V uštech tímal,

Muže velmi vhodného,

Jenž bludné chtni

Tla vykoenil,

\ jak by žádost mysli

K cíli vedena byla,

stu okázal,

Úmysl tla,

Jenž byl na odpor,

• Ibratn /nianl

\ o to -" postaral,

/•• ve Zl raslavi,

h ' 6 Kamenitém,
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Novicem jsem zízen,

Ke sboru bratí

Svatému a výbornému

Jako nováek jsem pidružen.

Když z otroctví

Faraónova vyrván jsa,

Vstoupil jsem bezpen
V zemi zaslíbenou,

A když jsem pijal roucho,

Srdce velmi se zaiadovalo

Míníc, že takový vstup

Jest rájem,

Silná zábava

Zde jest duševní.

Dlouhé pohodlí

Tu jest tlesné

;

Zde pole jest nejmilejší

Ctností poseté,

Vn nejpíjemnjší,

Zrozená modlitbou

Zbožných a pokorných,

Jež ku vrcholu

Nebes jest donášena

Od andlských zástup,

V nichž syn Boží

Zabitý se veselí.

K ádu tomu kdo pijde,

Za šastného, ale kdo ostojí.

Za šastnjšího se poítá,

Ale v pravd nejšastnjší,

Kdo stálým v tom váem

Do konce se zachovává.

Když pak jsem v kobce,

Vzrstají nové války

A nový rozhovor

asto jest slýchati.

Nebo tlo a rozum

Neshodují se v touze.

Prudký rozbroj se poíná,
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(lli

Tlo, duse - oje,

I lo vci tlesné,

Ne které jsou mrvme,

Hledá v hojnosti,

íká BVárl

-tu íu/iiliill :

Pro k nedostatku

Tak velikému jsi se pimísil,

Pro jsi nebyl

Ve Bvté rné?

Byl bys žil hojnji,

Velmi vybrané

vlastni vli.

V pokrmech a nápojích

\ rozliných darech

i; ; b] - Síe oplýi ].

Zde déle nesedl,

Ani/ zde dj se prodlení,

Ani/, zde dlouho zstávej,

Vra se b Btavu dívjšímu.

K tomu odpovídá rozum:

1 >éle nemlím,

Nýbrž "'lni odpovídati.

T> špinavé tlo a r>

Ve Blepoté hojné

NechceS ty vidti,

.lak\ jest konec lidu,

Jenž svtem Be hon

Nebot \ okamžiku
\' niveé se mní

;

\ i o prosp< kn,

K.l\i.\ Bvél získal,

Jestliže vfiak za ním Boži

Milost nepjde ?

kvésti

\ idís, líbezným

Nemže zostati,
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\'še svtské

Jest jako sen

A jako bláto.

Pokládá se za nemožné

Dvojmo kralovati,

Ku království nepomíjejícímu

Ilozhodl jsem se pracovati.

Chci asnými vcmi radji

Krátce býti trápen,

Nežli k vným
Trestm být odsouzen.

Ustup nazpt, Satane,

Marná slova jazyka

Pesta žvatlati,

Nyní odmítám té slyšeti.

Prosím T, milostivý Pane,

Pro Tvé svaté jméno,

Jenž jsi vše zpsobil,

Ty za naši vinu

Zabiti své svaté

Tlo jsi dovolil.

Uiú, abychom Té vždy hledali,

Nade vše milovali,

Nebo to jsi pikázal.

A ty, pívtivá, milostivá,

Sladká Maria,

Která jsi zrcadlem jasnosti,

Sluncem, osvtlujícím svt,

Dobrotivou tváí

Vyros rosu milosti

Nesouc nám litchu

Po všecky vky. Amen.

Kapitola LXXXVIII.

Poíná se pojednání letopisné o panu Janovi, králi eském,
synu nejjasnjšího knížete pana Jindicha, císae ímského,

kdež nejprve popatiti jest na píiny, pro které povolán byl

na království eské a s pannou Eliškou manželsky spojen. Rok

Pán 1309.
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Když král Spatn kraluje, bloudí stádo, hyne i /úkon,

/uchvacuje tyto nákaza, stíhá tyto zhouba, škod zsl

ero.

>mrt zachyacuje tohoto, ostatní držívá v zajetí,

lodnj otroí, ušlechtilé osení poíná hynouti.

Sirotek plakati, ženicha nevsta /.tdeti,

I vzrstá vtšin vždy více tžkosti.

Nebo když pod Blabou a nezízenou vládou Jindicha,

vévodj Korntanskénojenž pouze dle jména ml Dázev králo\

království eské, které ped jeho píchodem mírem i bohat-

stvím bylo zámožné, kdy/ pibývalo všude zla, trplo plenící

pohromy, že takka již konená zkáza jeho dstojnosti hrozila, 1
)

i nastalé rozdlení království Bamo sebou podávalo zejmý
doklad vlastní Bpuštnosti, kdyby ruka opravná a spoj

rozptýlení, roztrhané vci jednotící brzo aepekazila tak

veliká nebezpeenství: panna urozená, ze semene kralov-

áno zrozená, mladistvá vkem, ale dosplá mrav) a roz-

umem zkušená. Eliška, dcera panna Václav bio krále

ského, ale Polského prvého, zakladatele Zbraslav, oima tiché

úvah) poala jasnji prozírati a sama u Bebe uvažovati to

co znamenali i nkteí jiní mužové moudí, milovníci pokoje.

a [o em] asto vespolek rozmlouvali, že totiž je zcela ne-

možné, ab) v tak silném království král onen slabý, jemuž

kralovati znamenalo nedbáti, njak mohl dlouhý as zstávati.

Toho zajisté sama chytrá dívka želela a odevšad úzkostmi

z toho obklíena byla. 8
) Nebo znepokojovala ji zkáza ol

ského království a ddictví jejího, a oemén o svata svého

o Bestru svou, paní Annu. jimž co nejlépe ve všem bj byla

pála, kdyby vhodni l>yli bývali k dstojenství a sláv,

totiž nikterak nebudou moci upevniti se v království, a

pedvídajíc v duchu nastávající jim vyvrženi již co nejjistji,

znepokojena byla Nikterak však z touhy po kralovaní pokry-

rláda Jindicha Korutanského nebyla nikterak ša

kronik} naši jesl pece píliá Btranickj zabarveno; srovn

Heinrich . Karnthen ;il- K&nig von Bohmen. I l><-. IX. i: . i .

rul insk< ho sacházi pílii daleko.

l lince jedná novji rloschek, D. Abt v. Kónigsaal nnd die

th i B., 1'ragei Studien, \ I9«»0j, \ práci, jei neiní

relikveh nárok.
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teky nebyla znepokojena, ale soustrastí ducha neštstím se- 1309

strmým i švagrovým velmi pátelsky byla dojímána. Nebo
zbývá podnes na živ více lidí, kteí znají, že táž panna
Eliška své starší seste Ann, pokud o choti jejím, vévodovi

Korutanském, ješt nadje trvala, že se osvdí, království

pála nejvíce a ze srdce. To pak tehdy jasn se ukázalo,

když po zvolení vévody Rakouského, pana Rudolfa, za krále

od šlechtic království a mšan, vévoda Jindich Korutanský

tajné z království do Korutan uprchl. Nebo tato panna vrná
pro odchod sestin a švagrv tak velice bolest cítila, že mezi

pláem a vzlykavým nákem asto takka v šílenství upadala,

tak že pítomní a na to hledící se obávali, jakoby mezi vzdechy

tém poslední dech chtla vypustiti. Oplakávala tedy ne-

ustále nepítomnost sestinu, a kdyby nebyla zdržena bývala

násilím a nebylo jí zabránno, zajisté by jí byla následovala

až do Korutan. Ale bda, k vlastnímu jejímu zlu a ke škod
celých Cech vyslyšena jest modlitba Elišina, nebo po smrti kiále

Rudolfa, jenž z Rakous byl vyšel, Korutanec vrátil se do ech, ale

sáni hanebným pístupem, jak díve vyloženo, pistoupil ku krá-

lovství eskému. Panna Eliška z toho píchodu mla radost

doufajíc, že nastává její a království útcha, ale vc naopak

vypadla. Nebo když tento Korutanec hned na poátku svého

návratu píliš nedbale jednal v království, lid málo si ho

vážil. Každý sám o sob králem býti chtl, nebo libovle

jednoho každého sob zákonem býti poala.

A obrací se v horší, protože kdokoli jest králem svým,

Nedbaje krále kdokoli stanovil si zákon,

Jakož chtl, kterýkoli mšan válí s rytíem.

Co každý mohl z království urvati, podržeti

To chtl, ten vesnice, msta ten drží, jich

Nevrací, zde chovají statky královské a hromadí

Sob mnozí mnoho majetku. Dstojná koruna království

Z toho poklesla tolik, že potom toho litoval,

Kdo v Praze vesel díve byl, rukou si tleskaje.

Nebo díve smál se lid, když Korutany vyslaly

Krále, ale brzo potom plakal, když postrádal vcí.

Stal se neoblíbeným král, hlasem lidu povolaný,

A stal se opovrženým, láskou lidu jsa odmítnut.



Í18 Kronika Zbraslavská, ku. I., kap. I.XX.W lil — I.XXXIX

::] teba vht zde psáti o tom pedmte, ježtobyl

rnjí vyložen.

Kapitola LXXXIX.

Jak panna Eliška pana Konráda, prvního opata Zbraslav-

ského, ku povýšení svémn vybídla léta 1309.

Když ted) Btav království eského bídn k záhub<

klonil, a vesnila Korutanský pro svou línou nedbalost tém
em obyvatelm království Be znelíbil, Eliška, panna moudrá

a \ pravd jedna /. potu opatrných, bolest mela v pí

ch / toho, že oí ié ddictví, království, bídn pro

uedbalosl kralujícího denn tak vidla hynouti. Pihodilo pak

ízením Božím, že jednoho dne k této pann králo\

když v hlavním chrám Pražském poslouchala Blavnoat mi

pistoupil pan Konrád, první opat Zbraslavský, a ji b uctí-

ti pozdravil. Než z toho, že uina byl hlas pozdravu

uších panny Elišky, nejásala ovšem, ale zdvihla lkaní

a bolest vyjádila ve zvuku, jenž pro spuštní království otce

jejího dlouho Be skrýval v nitru srdce j
«

-
j 1 1 1 < > . Pemýšlela

pak. jaké bj tu !>_\1<> pozdravení, a kilu by byl onen, jenž ji

pozdravil, zbavenou spásy. Vdla pak panna moudrá, /•• po-

zdravující jest ten, jehož pro neporušenou vrnost a istou

iipiín -t velmi nžn jak<> duši bvou miloval král Václav,

pelaskavý otec její. A když pak tehdy sama pemýšlela,

není, kdo by potšil ji Birotu ze všech drahých otce jejího,

pu.aly >-. ji hrnouti slzy z oi a nemohla Be zdržeti. Vida

pak pan opat píliš smutnou dceru královskou, poal i sám se

rmoutiti. Pro, ka. zárove svého i mého ducha skliuje!

tolika slzami a vzdechy, dcero slavného knížete? <>ua vS

. vody /. oí mých vytékající neustávaly,

. plnji žalostivý stav Brdce mého prozrazovaly; však bo-

• máp< íecky slzy; osielá, vece, já jsem,

uIm.u rodi; království otc mých a ddictví se rozptyluje,

a tento mj svat, do nhož jsem se nadálá, /< bude mým
tlem a království opravovatelem, stal se tém všemu

lidu posmchem Lépe sluSí mné zemíti, nežli tak bídn

/iti a vidti oj svou i království. Sestra má, jakož
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se obávám, s chotm svým z tohoto království bude vyvržena 1309

zítra nebo dnes. A já kam pjdu? Porate, ote, porate mn
opuštné dívce, radu udlte mn osielé pann a nedosplé,

pozorujte, ote opate, že, jakož ze zkušenosti jsem poznala,

sestra má již mne bez píiny pronásleduje, a a jsem jí

z údlu království, kterýž mn náleží, dobrého pála i peji,

nepeje mn žíti na tomto svt. Ukažte roztrpené dcei

sladkost lásky, kterou z prsou otce mého asto líbezn jste

ssáli. A pemnoho podobných slov v slzách promlouvala. Jížto

zbožný opat, Znepokojuje mne, vece, dcero má, e tvá ža-

lostná, a více mne znepokojuje nedostatek tvj, jejž trpíš,

nejvíce však skliuje srdce mé, že k tmto tvým spravedli-

vým žalobám pidati nemohu léku. Onen Korutanec, tvj

švagr, jenž jakkoli neplodné jméno krále v tomto království drží,

pece netrpí, aby ti nkdo dobe radil, domnívaje se, že po-

tcha tvá bude jeho škodou; avšak aby potomek ze zbož-

nosti a lásky otcovy se radoval, abych i vrnost svou též za-

choval pi semeni toho, jenž zemel šastn, jehož jsem za

živa miloval, to málo, co malikost mého rozumu raditi bude

moci, rád pro opravu království a potchu tvou i mnohých

chudých žádám i slibuji vynaložiti, kolik mn Bh poskytne.

Stálá budiž, dcero králova, Hospodin je s tebou, neobávej se

nieho. A od oné hodiny o pannu onu, již od détství více

nežli ostatní sestry její byl miloval, pan opat na zpsob mi-

lujícího otce péi míti poal s plnou vrností. Ale protože tehdy

mezi vtšinou lidí v jednání údlem vtšího rozumu a zku-

šeností obdaených e a jistý úsudek takový koloval, že Ko-

rutanec v království dlouho nemže obstáti a kralovati, jednak

protože moci a znalosti, jež se vyžaduje pro stav královský,

u nho nejmén bylo, jednak proto, že krále ímského ml ne-

pítelem, na jehož porok si byl osobil království eské, jednak

proto, že obyvatelé království vespolek velmi se sváili a pe-

mnozí pomýšleli na jiuého krále, odtud pošlo obecné tehdy

písloví: Korutanci a brzo se vrátí ke kaši, od níž pišli.

Když pak nkteí ze šlechtic vyptávali se a jednali mezi sebou

o vévod Fridrichovi Rakouském, jiní o markrabí Míšeském

Fridrichovi, jiní o jakémsi vévodovi Polském, 1

) kdo z nich byl

') Zpráva o tomto vyjednávání, jak ji naše kronika podává, jest

ojedinlá (a jisté aspo ve všech podrobnostech není správná); Palacky II..



Kronika Zbraslavská, kn. I., kaji LXXX1X.—X< ,

9 by vhodnjším králem, opatové pan Jindich v Sedlci a pan

,-k\ s nkterými svými dvrnými páteli e
tohoto zpsobu pedkládali: Ponvadž žezlo eské závisí na

ské, rozum lidsky nechápe, jak by mír v echách

býti mohl, nebnde-li Bkrze íši zákonit stanoven. Také dft-

jnost eská nikterak nestrpí, aby nad nimi vládli cizí ná-

rodové, ponvadž jim posud zbývá sím královské, ušlechtilé

totiž pohlaví ženské. I o tedy zbývá jiného, než aby po roa-

biti nádoby jedné upravena byla jiná? Utéci se tedy teba

k hrníi, jehož umním lépe byla by pizpsobena

Když rozbíje nádobu, nepla, ale vezmi dv miny

A kup / toho lepší; abys záruku položil, ti dovoluji.

Kapitola A

Jak pan Konrád, opat Zbraslavský, odešel ku panu Jindichovi,

králi ímskému, pro opraveni stavu ech, léta Pán

Rád práva a rozumu vyžaduje a vybízí, aby na ulehení

obtíži utlaených od poddaných ke spasné ochran vyšších

lvrou Be útoišt stalo. Po pedchozi tedy porad nko-

lika moudrých lidi a nkterých šlechticm i mšanv, kteí

ili dobro míru i vlasti, dne 4. srpna pan Konrád, první

opat Zbraslavský, májo mne za kaplana a prvodce na

té, / Prahy vyjel
1
) á ku panu Jindichovi, králi ímskému,

v i skéin, jež sluje Heilbronn, denní pochody stále

lig. u. dodržuje dva dni ped Nanebevzetím blahoslavené Panny*)

Mastn vedením Božím došel, kde nabyv píležitosti u pí-

tomnosti pana Petra, arcibiskupa Mohuského i, a pana Jin-

i. 837, Tomek i ji pijímají, Losertfa I RA VIII, 227 posn -J

mysli, re náleží h i 1807; snrn risk k tomu Reg II. 6. 8204, 8811.

tli il Jindicha VII. i Heilbronne n

ku generální kapitule -Mim adu jak seku konci této kapitol) »j právaje ,

h-il\ >llH' |8 -l | «li:i

Vspeltu, • inclé eskf a biskup Itasilejskj

.

byl arcibisku] irským <>ii r. i.km; do 1320 > mél takt- po

ryni iicli našich, <> emž v naši kronice nfži

rypí I Heideinanu, Petei von vspell (Berlin l
\ Lucemburském plané naliv ti < !e< b

ou vyšlou tr. 106 n.
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dicha, biskupa Tridentského z ádu Cisterciáckého, 4
) sám opat 1309

ped králem, pedeslav mnoho eí vybízejících, v chrám
bratí Menších poselství své ádn takto poal: Král králv,

vece, a Pán panujících vaší, ó králi, dstojnosti vrchol nad

syny lidské rozhodl se povýšiti, aby v stínu kídel vašich

nedosplí sirotci chránni byli a vdovy, oberstvovali se utla-

ení, povznášeli se vyvržení, a všickni národové, spoléhajíce

na vaši ochranu, se radovali. Opíraje se o kotvu této nadje

pišel jsem vyhledávat útchy vaší, o králi, z království zpu-

stošeného a picházím z lidu opuštného, z království totiž

eského, které díve svtlem cti zkvétalo a jako kvt jarní

záilo, ale bohužel nyní, když uzda míru a svornosti praskla,

pozbylo významu a zmlklo, sklíeno tíží zármutku. Zašly

tam, ach bda! zvnlých král pirozené ratoléstky, které

s užitkem ctností a in kvítávaly a zelenávaly se v sláv

a poddané své s útchou klidu a spravedlnosti chovávaly. Nyní

pak po vyhasnutí semene mužského zbývají tyi dcery onoho

nejzbožnjšího knížete, krále Václava, z nichž vkem starší

jest paní Anna, jež s vévodou Korutanským Jindichem spo-

jila se satkem manželským, královou sice eskou se nazývá,

jakkoli úcty dstojnosti královské pro neoblíbenost chot svého

velmi málo má za údl. Jest i druhá panna velmi opatrná,

jménem Eliška, která nezná posud spolenosti mužovy, na

mysli bystrá a rozumná, záící leskem díví cudnosti a ctností,

známkami výborných mrav sama jediná celé echy potšuje.

Jest i tetí dcera, paní Markéta, která s vévodou Vratislav-

ským Boleslavem 3

) jest manželsky spojena. Jest i tvrtá dcera

posud maliká, eená Anežka, z paní Alžbty, dcery krále

Kališského, zrozená. K tmto tyem dcerám osielým slušno

jest, aby pihlížela vlídnost laskavosti císaské, aby z krá-

lovství svého ddiného nabyly potchy. Nejvíce však oné

panny ctnostné, jež dochází již let dosplých, zavázána jest

si všimnouti milost vaše i prospšná píze, ó laskavý pane

4
) Jindich z Met, pedtím opat kláštera Villerského, jako biskup

Tridentský byl nástupcem Bárto 1omje Quirini (zem. 1307), uvádí se

v listinách od r. 1310 a zemel 133G, Eubel 5.25.

3
) Boleslav III., syn Jindicha V, kníže Bežský a LehnickV,

pozdji též Vratislavský, o nmž v pozdjších kapitolách astji zmínka

se dje.



Kronika 2 i, i
• 1.. kap. X.C

králi, i i> tyto ei poadem byly vyloženy, král

lél: Království on . o jehož stavu nám vykládáte,

.
y.r nám íkají ti. kteí rozumjí prá-

vm králv a ustanovením zákonv: Smrtí pirozených král

království spadlo jednoduše na svatou íši, proež slušué

náleží -ti na to peliv mysliti, co království

onomu jest k míru. Ale zajisté na myšlenky míru a ne sklí-

pomýšleli bychom mnohem více, kdyby šlechticové

a méátané eští na veliký porok íše Jindicha, syna Men-

hartova, nkdejšího vévody Korutanského, tvrdošíjné nebyli

pidrželi a posud neustávali se bo pidržovati, nkteí
/.isku. proež ne neprávem nevole Boží, úzkost a zhoubná

Bklíenost nadešly onomu království, jež krále Bobe usta-

noviti a zachovati nerozvážné Be snaží proti zákonu. Nebo
poueni jsme o tom plnji, že nikoli ze snahy o dobro veejné

a o obecnou Bpravedlnost, ale Bpíše / nadje v hanebný

/i>k a pro oesvornost vtšina pánv ;i mfiCanfi postranné vyvo-

lila eeného Jindicha Korutanského, nikoli že by si páli,

abj "ii vládl, ale aby sami více chybovati mohli. Což tedy

divného, že takový král v království poklesá, jehož náležitý

zetel k obecnému dobru neustanovil ani nezvolil? Království

ské v roce naší jest, komu budeme chtíti [je] dáti, dáme

Nepemožitelná moc íše nikterak se nepodsí, bude-li

pinucena pro zachování práv Bvých, jež má v královi

ském, vtší náklady initi, nežli inila posud. Nebo není

nik- 'ho. kdo by /. ruky íše dovedl urvati ono království, ale

je, komu bude chtíti. I pidal král: Má, \

sud kníže ímskj ddice, píbuzné a pátele, kteí nikdy

protivili Be ani nebudou protiviti íši, jimž zajisté Bpíše

íti musíme království eského nežli onomu, jehož otec

i on sám ni té íši, de i svaté církvi ímské po mnohé

iijné na odpor bo stavl. Slyše puk zbožný opat,

nejen knížete Korutanského, ale i všeckj tyidcery krále

Václava král chce vylouiti od království, aby v nm uekra-

lovaly, znepokojen esí a pravil ku králi: Zdaž Bpravedlnost

• jn utvrzuje svj trn, zahubí ne-

vinného - vinným? Vzdálena budiž tato nespravedlivost od

pána mého a ki estliže paní Anna. vévodkyné Kom-
tanaká, jež se nyní jmenuje královou eskou, pro - lioté
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v nemilost u íše upadla, povozte, prosím, ím kvetoucí ctnost 1309

panny Elišky, kvtem moudrosti obdaená, stala se nehodnou

ddictví otcovského? ím stala se nehodnou dívka ta urozená,

ze slavného rodu královského zrozená, že v onom království,

jehož ddikou jest, teba nemohla se státi králem, když

tomu nechce pirozenost a pohlaví, aspo se svolením milosti

císaské ádn nemla by se státi a nazývati královnou?

Vymáhat mnohonásobn chvályhodný stav této velmi bystro-

zraké dívky Elišky, aby na ni vznesena byla dstojnost krá-

lovny, a veškeren národ eský se domnívá, že bude šast-

njší, jestliže místo moudrého otce zaslouží si míti moudrou

tuto dceru po otci zbylou za paní a královnu. A abych sv-
dectví dal pravd, dívka tak veliké skromnosti a dobré po-

vahy, jaká jest tato, i z nejzazších konc svta m ušila by

býti pivedena, aby skrze ni opt povstala zem opuštná,

a tato k tomu zrozena jest, a snad Bh to tak uril, že po

uhasnutí mužského semene královského skrze tuto nžnou
dívku království, jež pokleslo, nyní má vyzváno býti, aby opt
povstalo. Vždy tli jsme ne jednou, ale astji, že Hospodin

dal spásu v ruku ženskou, jak písmo svaté to dosvduje,

Judith, Delbora, Esther a vystoupí za píklad, jimiž Hospodin

zpsobil spásu ped oima lidu svého Israelského. Této tedy

pann dobrotivost vaše. pane mj a králi, v píin králov-

ství onoho a peje, jíž rod, nároky ddictví, vk, ctnost,

bystrozrak i píze lidu jejího peje. Takovými ješt dalšími

pobídkami a prosbami opatovými král dobrotiv jsa naklonn

ped panem Petrem, arcibiskupem Mohuským, jenž také

k tomu velikou práci a pomoc piložil, král odpovdl, ka
takto: Žádná jiná dívka ani žena z kteréhokoliv národu ci-

zího nesmí se státi královnou v echách le Eliška, dcera

krále Václava, bez ohledu na jakoukoli pekážku, jež by se

snad mohla nahoditi. K tomuto milostivému slibu když opat

hojnji plesal a samou radostí žádal, aby pro vtší jistotu

tak velikého inu král jemu svou ruku podal a také o tom

njaký zápis uinil, král odpovdl: Ote opate, ruka

naše nikdy neruší, co ústa praví, ba slovo naše vám i všem

musí býti výsadou peetí stvrzenou. Postaí, vece opat, po-

staí mn již, pane mj a králi, nech se tedy stane oné

dívce pokorné podle slova tvého. Co pak král ekl, všecko
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o Blovem i ásty Drtil, rukou Bkutkem doplnil,

aniž \sU i Šech jeho úo\ pudli) na z>-mi.

i
i
unii pak jest eeny slib v Heilbronne o vigilii Na-

lit, m. nebevzeti blahoslavené Panny 6
), kterážto zajisté blahoslavená

Panna pro povýšeni osielé dívky takové véci rozhodla,

mého pak dne Nanebevzetí tamtéž v kostele Minoritu spatil

i«f.is.j8en] Dejjasnjšího knížete, pana Jindicha, krále ímského,

jehož ctnost ;i Bláva jeho nade všecky syny lidské povznášela,

pokorné na /••mi Bedti a nohon bratra Matouše /. rádu ka-

zatelského, jenž kázaní inil o Nanebevzetí. l'<> ukonení pak

kázaní brati Matouš mluvil u pítomnosti veškerého shrnma-

iii : Velebme, vece, bratí, dur- \>ukni Hospodina. -

Bitele všech, a modleme w za zachování a rozmnožení mi-

losti a slávy pána našeho zde pítomného. Vrátili b

poslové krále našeho, totiž biskupové Filip Eichstadtskj

frid hurský ) k stolici apoštolské poslaní, kteí panu králi pi-

nesu' listinu bullou opatenou, v níž papež Kliment V. pána

našeho a krále /.vra povolává ku pijetí svaté koruny cis

Nebo píše pan papež, že kdykoli ve tíletí král 1-ude chtíti

a bude pipraven, chce mu vložiti císaskou koumu ímskou.

Od oné pak hodiny podnícena a roznícena byla touha králova,

jak by s náležitou slušnosti niolil dojiti onoho vrcholu veli-

kého dstojenství. Když tyto všecky vci takto byly projed-

nány, pan opat odebral Be na generál rJ kapitulu, nebo to tehdy

vymáhal výnos našeho rádu.

Avšak ja do Prahy b \<'v,.iini jsem >« vrátil rychle,

Krokem neváhavým, jist jsa. /» dcera království

Bude kralovati, jež zachová práva svá vlastni

I
- \ cii* i nulu, panna mysli moudré,

Jejíž život byl kvetoucí, ctnostmi ozdobený,

eená Eliška, není Bláva její obmezena,

Ale velmi hojná chvála její. ježto mysli jest bystrá.

• Dm ii w]

; EUthsamhansen, biskup Eichstidský, v 1 1806 18*1

bUkap < 'hur>ky \ I. 1S98 1891.

i i \ li - Klimentem V Bl

Isdé listin. • ni< bi \ kronice /mink. obírá ^ en< k. < lemens V

mni Heinrich \ II ll.ilU i •
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Kapitola XCI.

Jak Jindich z Lipé, Jan z Wartmberka s nkterými jinými

pány a mšany Pražskými poali vrn státi pi kužnice
Elišce.

Když rozmnožilo se zlo v království eském a již ode- 1309

všad nesvorností vyp uzena byla bezpenost, tak že i v m-
stech opevnných pro klíící nesvornost klid míru byl vzácný,

soused sousedovi, hostitel nájemníkovi nedvoval, a bratr sotva

dvru ml v bratra, a všickni zárove strachem pestrašeni

jsouce, nikdy a nikde nejsouce bezpeni, ozbrojeni chodili po

ulici, po námstí a již i ve vlastním dom všeobecn, nosíce

každý jednotlivý štít a me, k boji vždy jsouce uchystáni,

jakož zajisté já tehdy asto jsem spatil v Praze, že kdo dv
ml sukn, jednu prodal a koupil si me. Zamovalo se tehdy

rádlo za me a kosy za kopí. O kolikrát jsem spatil a li-

toval, že mírumilovný zástup poestných mšan, jenž se

díve odíval mkkými rouchy, ze strachu ped muži potul-

nými, soudruhy áblovými, odn v brnní, v náprsnice, v pílbu

nebo helm se tísnil. A pece tmi všemi vcmi obtížený a ozbro-

jený život každého jednotlivce se tásl. Vbec pak tehdy

pražádný ád, ale strašný postrach byl v mstech království

a na veškerých místech. Ale co zpsobilo všecka ta zla? Za-

jisté nic jiného než-li ono:

Když ') hlava churaví, ostatní údové cítí bolest,

Když hlava churaví, tlo zlé poháry pije,

Když hlava churaví, tehdy tlo v chyb trvá,

Když bídný je kníže, tehdy potom nikdo nedovede býti

Bezpen šasten, ale více mu bude starostí,

Když pod králem bez zákona národ žije.

O kterýchžto všech vcech nás, kteí posud žijeme a stav

království v dob vévody Korutanského jsme vidli, žalostná

sama zkušenost s naším nebezpeenstvím pouila. Poznali

jsme zajisté a vidli jsme, že pro staecké dtinství krále

starce a nedostatek spravedlnosti všecky prostedky chudých

ruka mocnjšího násilím uchvacovala, aniž byl, kdo by v tom

nedosplému a sirotku o spravedlnost nebo soud peoval.

') Verš tento jest i u Vitodurana, str. 220, C. Alexandreis. rerš

155-156.

Kronika Zbraslavská. I.".



Kronika Zbraslavská, ku. 1 .. kaji \< I

pecházeti po stezkách, želela a hynula zem ),

zmaten byl úplné stav království. Vidouce tedy nkteí z pand

království eského, mu/i zajisté chvály hodní, Jindich z Lipé,

lan / Wartmberka a nkteí jiní, že následkem nedostatku

kralujícího a špatn spravujícího vzniká v jejich ná-

rod, pravili sami k sob a vespolek hovoili: Co trpíme,

zdaž zrn/, ni jsme vidti Bklíenott lidu jazyka našeho? Ko-

rntanec pak tento, jemni z dvodu a píiny choti jeho, dcery

království našeho, pro nadji dobra sloužili jsme s mnohým

poslušenstvím, nejhorší vyhlazeni zpsobuje království našemu,

nebo se uám zlým za dobré odplatil >. místo clil. -ha dal [nám

kámen, místo ryby štíra, Sám hanebným zpsobem tohoto

roku pipustil, že Bprostj lid z Hory Kutné \ kláštee Se-

dleckém nás zajal a na nás hanebn dané slovo porušiL Nyní

tak*- povolává cizince, kteí umjí jen království vyjídati

a pleniti, a nad to což horšího jest, život náš hubiti, protože

již Be Bnažl -mocniti se našich penz. Takovému tedy ne-

hodn druží Be naše oddanost, jenž Be království a nám s]

tyranem nežli králem, Bpíši poškozovatelew a oklestovatelem

rdcuje nežli ochráncem, pi jehož Blovecb a Blibech bývá

vratká jistota. Vrnost svou pak nejlépe zachováme, pisp
jeme-li na pomoc království ke zkáze Be chýlícímu. Máme

posud od Boha nám zstavenou pannu, ddiku a dcera

království, která k tomu dosti zpsobilá jest a zrozena, aby

jméno královo \ tomto království nositi nuda. Proež takovéto

pann postaráme Be o pimené Bpojeni manželské. Rozlétla

pak se po veškerém okrsku Bvta slavná povsí o panu Jin-

dichovi, králi ímském, a nemén Bkrze múzo pravdomluvné

o tom jsme zevrubnji zpraveni, /< touto kníže linn.sk> má
jediného Byna, \<\\/. zajisto obklíeného mnohým vojskem za-

I

alati do tohoto království za budoucího krále Tvrdí

totiž onen král. že Bmrti našich pirozených králi ndíleni

10 Bpadlo na -vatou íši. Tm ršem pípadm
itliže knžnika naše Eliška spojí se manželsky
ni po vli krále ímského. Zalíbila Beta rada

ln\ ch Blužeb neprokazovali Korutanci, jimi

•
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stát uveden byl v nive. Korutanci tedy veejn vyhlášen odpor, 1310

a kdokoli se stehl, aby od toho Korutance z neopatrnosti

neutrpl urážky: nebo díve i potom se pravilo, že mnohé
urazil, ne-li osobn, pece pipuštním, souhlasem a návodem. 4

)

Jestliže kdo se provinil, jak dí Pavel apoštol,

Kdo s ním souhlasí, 5
) sám stává se viuníka spoluvinen,

Souhlasí tento vévoda s lidem zlo konajícím.

To mlo se státi tehdy, nebo když porouel,

Aby toto neb toto se stalo, nikdo [toho] nevykonal, ale

mívati

Poalo se to ve smích, a z toho cti mu bylo ubráno.

Když pak nkteí jiní mužové moudí o vyhnání Koru-

tancov ze zem z jistých znamení prorokovali, muž ctihodný,

mistr Oldich, °) dekret doktor, takto mluvil: Jestliže by Ko-

rutanec tento v království eském prospch míti ml anebo

zstávati v nm pro budoucnost, nikdy nebudu míti tak ve-

likou víru, jako jsem posud ml, v klíe církevní a svátosti

církve. Nebo jak nkdy prospch míti nebo prospívati bude

moci, kdo díve než se narodil, zabit byl duchovním meem
vyobcování z církve v život matky své 7

) až do tetího a tvrtého

*) Starší mínní f'od dob Palackého tém obecné se držící), které

na základ listiny ze dne 27. listopadu 1309 (Reg. II., . 220*2) soudilo,

že tou dobou Jindich z Lipé byl s úadu podkomoského složen, vy-

vrátil W. Lippert. Zor G. Kg. Heinrichs v. Bohmen, MVGDB. XXVIII.

str. 107, ukázav na základ listin (Reg. IV , . 1961), že shoda Jindicha

z Lipé s králem potrvala aspo do ledna 1310, kdy ješté Jindich

z Lipé úad maršálka i podkomoího zaujímal.

5
) Epištola k ím. 1. 32.

s
j Oldich z Pabnic, doktor dekret (o nmž naše kronika zmiuje

se ješt v knize II., kap. 24, kn. III., kap. 1 a 6), byl kanovníkem a

scholastikem Pražským; v 1. 1321—25 byl administrátorem biskupství

Pražského (za Jana z Dražic. dlícího v Avignone); r. 1326 vstoupil do

ádu Cistercienského a zvolen r. 1330 opatem v Sedlci, zemel 13. pros.

1334; srovn. Ott, Beitráge zu Receptionsgeschichte, str. 35— 36.

7
) V kronice o této exkooimunikaci Jindichové dje se nkolikrát

zmínka; podle tohoto místa soudil Heidemann (FDG. IX., 504), že se

naráží na to, že matka Jindichova Alžbta jako vdova po Konrádovi IV.

Staufském, jenž v klatb zemel, zárove s celým rodem Staufským byla

klatbou již stižena, než se provdala za Menharta. otce Jindichova. Ale

vedle toho i Menhart i Jindich sám stiženi byli tresty církevními od

domácích biskupu ''zvlášt Tridentského a Brixenskéko) ve sporech ma-

jetkových s nimi: srovn. Heidemann, Peter v. Aspelt, str. 153 11

IV



Kronika Zbraslavská, kn. I., kap. \< I. V 11.

, kdyby prospíval, velikou by psobil hanbu pro-

cirkevním. Jakým zpsobem

tento prospíval, ukáže následující vypravováni

Kapitola XCIl.

Jak knžnika Eliška pronásledování sestrj své A.nny a ji-

:i /.avistiiiku cti Bvé trpla a do Nimburka / Prahy utekla

léta Pán 1310.

ii j;ik veliká jest zkázonosná zhouba hlodavé závisti,

jen rmoutí . a kóji neštéstím! O závisti, ne-

vraživá od pírody nepítelkyn cti ! Ty pohádáním ostnu pro-

- .dováni IstD pronásleduješ a úmysln šiti Be -i

ty. jež píbuzenství tlesné a pokrevní prvotn svazkem jed-

noty Blouilo. o bledosti zatratitelné závisti! Kolika a jak

velmi -i iším podala jsi látku k utrhání na ctnost

i panny Elišky ! <> proklatá závisti ! Kolikráte svou hubenou

pravicí býlí pomluvy do kvtnia sielé panny

vhodila I <» kolikrát nenávisti hodná bledá závist pod-

vodn udusiti mrakem falešné pomluvy >.- pokusila

život a kvetoucí povsí urozené panny! Nebot vSe, ^^ dobré

a jakkoli dobré, vykládali \/d\ ve stránku horší jest

úlohou závistníkovou a zvláštním ddictvím nenávidjícího.

Prosím t, Hospodine, Btvoiteli dobrých a milovníku, a

závist nik y této panny, kteí vždj íí, kdy/ jiní zlé i

a vcmi nejhoršími Be kochají, poslati ráil na místo, kde by

mli látku pro své potšeni, tu jest ku bránám pekelným,

kde pln] I itefc všeho zlého, aspo aby tam na zlu jiných

nenasytný jejich v/trk >• nasytil. Ale co a jak veliké vci

od závistník, kteí nemli snahy ii následováni Boha, ale

trpla tato penžná dívka :

Zaj i.i prnti Bobe n- ilkj

byla moudrá panna znamenit obdaena pi-

i následkem toho ku pízni a 1.

pivádla mysli mnohých lidi a následkem rozumné výmluv-

vtšin urozených pán^ a mšan
(slíbila, dedkem dobrotivá laskavosti dívích mrav

psobila každému, jako/ slušelo, ne-



Úklady královy proti Elišce. -Ji".)

trplivý duch závistníkv nemoha toho snésti, zuiti poal íaio

ústy rvavými. Všecky dobré vlastnosti panny od Boha udlené
jal se vykládati za chyby, moudrost její že pošetilostí, opatrná

výmluvnost mnohomluvností, klid její ukrutností, i laskavost

její že lehkomyslností jest, tvrdil. A což politování hodnjšího

jest, povst panny této v potupu obrátiti nejen závistivý zá-

stup, ale i vlastní její sestra astéji se snažila. To já

sám jsem zvdl, když s panem opatem do krajin Rýn-

ských v záležitostech oné dívky jsem pišel.
1

" Nebo lstný

jazyk závistník až do nkterých konin Rýnských roztrousil

jed utrhaství. Z toho píze pánv a obecné mínní, jež

o povýšení na království o této pann se bylo rozneslo, do

té míry seste její paní Ann a švagru jejímu ji nenávidnou

uinily, že se jednalo o tajné zavraždní její skrze jakési ženy,

jež jmenovati se neodvažuji. Což knéžnika sama ke škod
své zkušeností poznala, když pijavši v pokrmu jakémsi otravný

jed, tém usmrcena byla. Slyšíce pak píznivci a rádcové

vévody Komtauského, že pann povsti, milosti a slávy víc

a. více v lidu pibývá, sebrali farisejskou radu a pravili:

Co uiníme, protože tato panna mnoho inu chvály hodných

vykonává
;

propustíme-li ji, takto všickni k ní pilnou
;
pro-

spívá nám, abychom ji v manželství spojili s njakým rytí-

em, který ji, teba by nechtla souhlasiti, pece podrobí

mocí a násilím. '-; Nebo nikdy nebudeme bezpeni v království,

pokud tuto dívku na živ máme. To myslili oni arciniemníci

a zmýlili se. Nebo zaslepila je zloba a lakota jejich, proež

spravedliv zmateni jsou, protože Bh pohrdl jimi: nebo je

jako pedasný plod vyvrhla a udržeti nemohla ušlechtilá

zemé eská. O slepá ctižádosti, zdaž ty dívku, dceru krá-

lovství, chceš ven vyvrhnouti? O ctižádostivá nešlechetnosti,

zdali jsi netla, [že] pokolení správc bude blahoslaveno 3
)?

Zdaliž tento vévoda Korutanský, podnt nedbalosti, ádnjší

jest nežli král Václav, jehož rodu v semeni jeho panenském

chceš niemn zloeiti? i nevíš, že není moudrosti, není

l
.) O tchto pomluvách zmiuje se také Mathias Neuburg; srovn.

níže kaji. C.

- Podle Pulkavy FRB. V.. 195 (jehož zpráv ovšem jen opatrn lze

užívati i chtl Jindich Elišku zasnoubiti mladému rytíi z'Bergova.
3
) Žalm 111, 2.



Kronika Zbraslavská, kn. I.. ka|>. X< II.

is io rady proti Hospodinu? Kdo zloeiti bode této pann, a
zloeením jest naplnn, protože toto jest sím, jemuž dobro-

I Hospodin • Nebo ona ddictvím zddi zemi otc svycli.

již Hospodin Bh její dáti chce jí, spíše pak jí, nežli ses

její starší, protože tato, bohužel, dotýkala Be smoly a pospí-

nna jest jí. Ale nikdy, když dívku tuto ostny tolika pii

sledovatel pohánly, bezpena býti nemohla, zajisté nikdy!

Všude panenství tušilo úklad] i všude se jich obávalo, pro-

tože bylo nprosted národu zvrhlého, jenž více ji
i
iál a za-

dal, aby zemela, nežli aby žila. A. kdo cítí soustrast b úzkostmi

této osielé panny, nechi nváží, jak málo užívala bohatství

a rozkoší, jež nemla nic jiného, lei co ji podala ruka skoupá

;i pravice nepátelská Ale co a kolik mohl tento (Corutanec

dáti této chudé pann / dchod království, kdyisám astéji

poteboa byi dohnán za pokrm a napoj, jímž Bám se živiti

ml, nožík apku, klobouk nho pás vitelm v zástavu dá-

val I pece nad tím asem žasli, že panna tato v d

panenství a chudoby Bvé, nemajíc <>d nikoho pomocné pod-

pory, mohla si pipraviti a uchystati tak drahocenný a ozdobný

ústroj a ženskou ozdobu i šat. Nebo ona \ témž \-

Blavn08ti satku svého stala jako královna DO pravici pani

Markéty, královny ímské, ? šat zlaceném, obklopena vy-

raním, že to všem pítomným k úžasu bylo, a posud

ozdobnost a drahocennost toho šatu vyniká nad ozdobu v n

ech paní, jež jsem já posud kdy Bpatil v krajinách kte-

rýchkoli zemi. Já však nad drahocenným rouchem této panny

nežasnu, aniž jin> mže žasnouti, kdo dvr její obyejn na«

vši Nebot sama v umní jemné jsouc vyuena, asto

nebývá vidna, le pracujíc vlastníma rukama, chléb \ za-

hálce nejídá, ale pikládajíc ruku bvou k vcem silným,

Boži a ozdob lidské dlává se ze zlata a stíbra,

/ perel a drahokam, sama umí a délá. Má tak.- kolem

sebe urozené dívky, jež vzácné a jemné práce ženské tkají.

Proež opatrnost pannj této dovede / nejmenších vci i

tvoiti veliké návodem umní. Dosvduje to dnes bohatství

na ornátech, jež utkala panenská ruka 1 to nejvíce teba do-

poruiti, /• kaplany, jichž mla mnoho a to cti-

hodných, n pítomnosti své bohoslužby porouela slavní

1 l-.n 61, B
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takka denn sloužiti, i u vtším potu mší po zpsobu otce 1310

svého mívala duchovní útchu bez únavy. Ale na všech tchto

ctnostech této panny neobrátila se vzteklost nenávidjícího

a pronásledujícího ji
;

ale posud ruka jeho vztažena; nebo se

pihodilo v den slavný Nanebevstoupení Pán, 6
) že když Jin- 28. Mai.

dich, vévoda Korutanský, se svými pívrženci o zlu pro dívku

pemýšlel, k Janovi z Wartinberka, jenž vrné již panny se

pidržoval, tato hrozná zpráva se dostala. Byli nkteí, kdož

íkali, neuprchne li panna Eliška spšn z Prahy, že zapletena

bude v osidlo takového a tak velikého zmatku, že když by

ráda chtla uprchnouti, utéci nebude moci, nebo ji oekávají

úklady uskok zlomyslných, tak že nezbývá nic jiného le
prchnouti. Vstala tedy rychle od stolu vrnost stateného ry-

tíe nikoli nasyceného ; vstoupil na kon, ubíral se naped

a po jistém poslovi mlky poruil, by ho následovala sklíená

dcera královská, jakýmkoli zpsobem by mohla. Uvila vr-

nosti svého rytíe upímnost panenská, odla se rychle v chu-

dobný pláš, pibravši s sebou jen dv dívky, Cecilii a Anežku,

až na Vyšehrad, zahalena jsouc na zpsob staeny, spchalo

rychle cestu razíc kvetoucí mládí panny, kde z naléhavé

poteby na mimochodníka usednuvši, s Janem z Wartmberka

a s jeho rytíi a slušnou družinou dostala se do Nimburka

nad Labem nžnost díví omdleným tlem. Kdyby nebyla

uprchlá, v osidlo úrazu, jejž protivníci její nastražili, zajisté

byla by upadla.

Kdo necítí soustrasti, že taková láskyhodná dívka

Zadarmo bez píiny dosahuje veliké války,

Jež jí sestra její pipravuje lstí svtskou?

Protože byla všem milá, a že osud její

Píznivý jest, nenávidí jí sestra; mysl závistivá hlodá.

Nyní piložte mysl a uvažuj ce,

Znáte-li hích nebo provinní,

Které by všem tolik škodilo jako ctižádost.

Tato mní mravy a vyhledává cti svtské,

Pokouší se milující rozlouiti a dv sestry

Uinila nesvornými ; ctižádost, nejvtší ohyzdnost,

Daleko a odstoupí, ježto sebe i ostatní uráží.

5
) Dne 28. kvtna 1310.

.



ilavská, kn. I., kap. X< II— X< III

Denávidna mysl závistivá, záhnbná.

chlapec zaslechl jsem verš, jemuž potom jsem

piuil

:

ku druhého želí závistivý, jako Bvé ztráty,

zmní, aby Btejnozvuký rým vznikl,

Prospch drahého mysl závistivá iní Bobe zármutkem.

Kapitola XCIIL

Jak Kerutanci vž, ležíd u paty mostu v Praze blíže blaho-

slavené Panny, obléhali, a Jindich / Lipé a Jau z Wartm-

berka b echy oad Korutanci ped hradem Pražským vil

Btví uabyli, a nkteí mátané z Prahy uprchlí. ')

I stalo se, když / vazbj niž díve 2
) zmínku jsem

uinil. Jindich z Lipé s jinými Bpoluvzni svými b poi

Pán byl v} ii. povznesl Berohspásj a cti jeho mnoho-

násobné více, nežli díve, jakož jsme poznali o Josefovi dle

vypravováni svatých djin. Píjina toho pak jest na sní

nebot díve nežli pán tento odveden byl do vazby, tak v Praze

jako v Hoe Kutné následkem nevýslovného pebytku penz

mšané a horníci poali bujnti a vespolek se sváiti, ié

ik Btrana nesvorných úpln nepidržovala se pánv; kdyl

redeno zajetí pti pánv, jakož pedtím eeno jest,

rze jednu stranu ze sváících Be, lil"-, druhá strana pidržela

tohoto pana a pátel jeno po jeho vysvobození, i stalo

Btrané protivné ke zkáze a ku pohoršení. Sjednotivše tedy

mocné vojsko b pomoci pátel Jindich z Lipé, Jau / Wartm-

berka ped Prahu pišli a podporou mnohých mšan Pí

ských jim pejících ony mšany, kteí byli vinni jejich

tím, totiž Jakuba, Byna Wolflinova, i Be temi jeho bratry,

Mikulášem, Theoderichem, .lanem a b Mikulášem Tausintinar-

mai tnýmijinýmiz Prahy vyhnali i do msta Praž-

Bkého mšana Wolfi enž byl ve vyhnanství, a nkl

podle ll"i.itim\ , i, liftA i s

XCIII. %
) K ui ovauj ni Brovn

pito) i LXXXVIl.
! LXXXVIl posn

LXXXV1
i

i \\\l pozn •-'. I.WW I a IA\\\ II
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jiné mšany nazpt uvedli. Jindich pak z Lipé, protože 1310

byl komorníkem královým, 6
) pod záminkou obrany msta vž

onu u paty mostu blíže blahoslavené Panny 7

) jal se siln

opevovati stavbami, zbranmi, lidmi i náklady. Wolfram pak,

mšan mužný a mocný, vrátiv se z vyhnanství do msta,

chtje býti bezpenjší, protože vždy býval svárlivjší, špitál

chudých pi mostu 8
)
proti klášteru bratí Kazatelv9

) opevnil a

jej baštami vkol, jako pi hradech bývá, utvrdil a obklíil.

A jakkoliv ono opevnní mnohým se nelíbilo, nic to nebylo

plátno, ale onen, jenž to sestrojil, tvrdil, že to bude ochra-

nou msta. Ale jak veliké zpustošení tam ležícím ubožákm
a Kižovníkm s hvzdou ono opevnní brzo potom zpsobilo,

my víme, kteí posud žijeme a to zlo jsme vidli, a ruce naše

s bolestí o tom jednaly. Pi všech pak tchto píhodách Jin-

dich, nazývaný králem eským, zrozený z Korutan, nebyl

shledáván nic, niím a pranicím, ale ode všech pokládán byl

takka za íslici geometrickou. Nebo tento král k jakékoli

ei, jak se jednomu každému s ním mluviti zalíbilo, s lehko-

vrností a snadným souhlasem po zpsobu chlapeckém chla-

pecky se obracel. Bda 10
) pak zemi, jejímž králem jest chlapec,

ne-li vkem, pece mravem. Když tedy píhody tyto, jak e-
eno jest, tak se mly, jádro vojska vévody Korutanského

z Korutan na pomoc tomuto knížeti Korutanskému okolo téhož

asu pišlo, aby jej uinilo mocným králem nad echy. Byl pak

náelníkem a vdcem onoho vojska Jindich z Haufenštejna/
1

)

muž zajisté více odvážný nežli bystrý, více udatný nežli

bedlivý, poet veškerého množství s ním osmdesát muž. ma-

jících silné píruníky a tolikéž helmu s jinou družinou, ale

bezbrannou. Ti když do Prahy byli pišli, vidouce, že pánje-

G
) Jindich z Lipé byl (jak již svrchu povdno) podkomoím

(a maršálkem).
T

i Mini se kostel pi kláštee Johanitu na Malé stran a tedy

Malostranská mostecká vž.
s
) Nynjší klášter Kižovník s ervenou hvzdou.

9
j Dominikánský (kazatelský) ád ml tenkrát klášter sv. Kli

menta (v místech nynjšího Klementina,).

10
) Eccl. 10, lij.

") Jindich z Auicnsteina zjištn jest listinami v ('echách od

•>:. listopadu 1309 (Reg. II., . 2202); srvn. o nm níže kaj). (VI.



oslarská, ku. I.. kaj> \( III.

jich více jest ovládán nežli vládne a vbec zmocný,

že Jindich z Lipé a nkteí jiní pidržují se knžniky
ii. aby tohoto Jindicha Istn zajali a zabili.

A nemohli, protože velmi mocný byl. Nebo sám Jindich

/ Lipé Beznávaje nevraživost Korotanc, nesvil Be jim,

nebo vdl ze zkušenosti, co |e v onom lovku, vévodovi

Korutanském, jemuž oni byli pišli sloužit. Ale zdaž dlouho

pláštm Be zakrývá zloinná láska? Zdaž brzj neprozrazuje

vkonáni obtížného <lil:i > .listu pak jest, že dka-
,i 1 ; i > k > jest provedení díla. Jakou mrou pak ti. kteí

. Korutan byli pišli, dobro království milovali, snadno uvá-

ne, pozorojeme-li, co by byli provedli a co provedli. Zmi

Pražského \ etách vycházeli a chudé o všecky vci jejich

olupovali. Vdovy ;i pocestné vraždili a pemnoho dítek po

zpsobu pohanském na ústi mee zabíjeli. A já s žalem vídal

ii Bkoro každého jednotlivého dne, že ti/ z rána / Prahy,

jako bj proti nepátelm chtli bojovati, v zástupech ozbro-

jeni vycházeli, k veeru však bez boje Be vracejíce ovce

skot i veškeren dobytek polní i koist chudých nazpt

pivádli, Následoval pak nkdy chudiky zástup venkovanv

a vdov rozilený oloupením, ony loupežníky zdaleka prosbou

a odmnou prosící, aby ze statku jim odatého aspo i

jim bylo vráceno. Takovým pak následovatelm asto rány

nebo políku místo odatého /• dostávalo, i což ha-

nebné jest, více tehdy nalézalo Be v Praze Lidí, kteí vci

odnesené z potu chudých za Bvé peníze kupovali a k nej-

horšímu Bvému užitku jako svatokrádci obraceli. A nestailo

hrabivé zuivosti tchto, že v okolí zdí Pražských prolévali

nevinnou krev achndé do nahá svlékali, ale ješt jiné ohav-

nosti páchali; nebot Bami luky. obléhacími stroji a šípy,

také plenivými ohni na onu vž na most Pražském, kterou

Jindich / Lipé ml obsazenu, houfné útok uinili a ji

dobýti rozlinými zpsob} Be Bnažili; vystupovali Korutanci

na stechy a i oken dom tu onde házeli kameni a stely,

ab) ji dobyli, oni pak. ktel i byli. mužn Be hranili

a neustávali dol vrhati tžké váhy kameni a poselství sil-

ný Nkteí pak / Korutan u níže Stojících, jakkoli

neradi, pijímali tato poselství tak, že pozb] I itek

dnému lovku vypravovati nemohli, co nebo jaké noviny
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jim nevasná ona poselství zvstovala, nebo snad nebylo teba 1310

takové vci povídati, protože, ani vyslanci silné kuše jsou

jistými posly smrti, když poselství jejich pijde, tlumoníka

nikterak nebude potebovati. Svdí o tom jakýsi rytí z ádu
Kižovník špitálských, jenž z Korutan byl pišel mysle snad,

že sultán s Tataiy jest v oné vži, uchopiv štít bojoval vzhru,

ale svrchu poslaný kámen s sebou jemu hned pinesl smrt.

Dorážejí Korutanci co nejkrutji ; také z ohn skrze n níže

pod vží založeného vidl jsem kolem vže plamen a kou
mocný vystupovati vzhru. Tch však, kteí ve vži byli, od-

vaha nikterak nebyla pestrašena, most Pražský tehdy po

nkolik dní slavil svátek, ale s nákem proto, že nebylo ni-

koho, kdo by se odvážil nebo mohl na položiti kroky své.

Nebo Wolfram, mšan Pražský, jehož Jindich z Lipé nazpt

byl uvedl, (a) jenž tehdy špitál byl obsadil, bránil, aby nikdo

z msta Vtšího tm, kteí byli ve vži, njaké záštity ne-

odal. O politování hodné bídy msta Pražského : uvnit jsou

boje, vn postrach!

Kdo nyní bude moci neplakati nebo bolesti necítiti,

Kdo ví, že Praha tak stojí a že rána její

Velmi je strašlivá, ponvadž povstala tam pe
Uvnit i vn ní; vydrancovány jsou tam poklady

A vci mnohých, kvete zde snaha o loupeže,

A uvnit hradeb spatil jsem tam píhody tvrdé.

Nepátelské zástupy bojují a to staten v mst,
Nikdo bezpeen tam není, stav je tam krutý.

Jest i vn mnoho vcí, jež vypisovati mn je krto,

Nebo vn ve vsích onm všem lidem

Není žádného míru, ale požívají zákona nespravedlivého,

Nebo kdo chce loupiti, loupí, a kdokoli škoditi

Chce, iní to voln, není bránícího. Bez odporu,

Když odstrann trest, uchvacuje, kdo chce, vci cizí.

Píinou tchto páchaných loupeží jest,

Že král byl zanedbavatelem království a špatným správ-

cem.

Ó jak obtížné a velmi zlehující jest pro království,

Že ten stal se králem, kdo neumí kovati zákon,

Aniž umí brániti království, ale prázdniti

Umí jen víno, jemuž líbí se ped krbem



... ku I . kap XC1IL—XC1V.

•
•'-. aemá-li jí. vaí vejce,

prorok : Bda zemi,

11/ králem je chlapec, a knížata ráno bodují,

/•mi, jejímž králem je chlapec, tam vojny

Jsou, kde král rychle hoduje, bezpený mír ustupuje.

Tutom vSak, když vž ona zstala nedobyta, a porn

jakéhosi jednání vojsko Korntanské ustalo od dobýváni této

od vydírání a urážení chudých neustávalo. Sebrav

tedj silné vojsku < eské Jindich z Lipé, Jan z Wartm-

berka na úzkém pahorku ped mostem hradu Pražského svedli

[orutanci boj velmi krutý, v nmž od ech dobyto

. také Jindicha z Haufenšteina, náelníka vojska

Korutanského, zranného v téže dobé zajala

knžnika však Eliška tehdy zatím v Nimburce zstávala

.1 potom ve svátek apoštol Petra a Pavla
1
') ne b< u hu

vrátila do Prahy a tam se zdržovala, až brzo poton

pana Jindicha, krále ímského, Blavnostními posly povolána

byla do krajin Rýnských, jak níže bude patrno,

Kapitola XI 7

1

r

.

Jak pru povznesení knéžniky Elišky a pru nápravu králov-

ství páni, jakož i mšané eští Blavnostní posly poslali k Jin-

dichovi, králi ímskému.

Když pru nedostatek spravedlnosti /a as Jindicha,

odj Korutanského, po všech mít ských potopa spousty

puštni niivá ví rozlévala, knžstvo, méšiansl

rolnictvo .•> mrou obyvatelstvo klášterní ve všem

h trplo, a kil\/ pru pílišné výstupky urážlivá zloba

ebe sai itila. a když násilné utlaování do té

míry zuilo, že nkteí bohái • Lni byli života následkem

nenávisti nešlechetníkm a chudí vci potem svým získaných

loupeží uchvatitel: všickni vidoucí to podivili se tomu, zne-

pokojeni jsou, postrach zmocnil Be všech, :i my, ktei žijeme,

l

. 1310

II n
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když takové vci jsme vidéli, nejednou sedli jsme a plakali, i.no

ba i nyní pravíme s žalem a píšeme. Ale zdaliž na vky za-

vrhl nás Bh a míry nepiloží. aby již byl povolnjší, i
zapomene slitovati se Bh, i vždycky zdržovati bude v hnve
svém milosrdenství své? Nižádným zpsobem. Neboli shlédl

se vzneseného sídla nebeského slitovník a milosrdný Hospodin,

když pišel as slitování jeho. Vložil pak Hospodin ducha

rady v srdce nkterých lidí. kteí jakkoli rmoutili se

s ostatními, pece více nežli jiní denn pomýšleli na to, co

bylo k míru. Mezi nimiž pední byli mužové mírumilovní,

opatové pan Jindich 1

; Sedlecký a pan Konrád Zbraslavský.

Nebo tito, když ostatní kolísali, révu vnesení na bedrech

nesli jako Josue a Kalef a s výsledkem se piiovali, aby

jas míru rozsvtlil se po tolika chmurách neštstí. Brzo za-

jisté povzbuzováním, brzo jakýmkoli mohli zpsobem tajn

obmkovali srdce nkterých šlechtic k následování cesty

míru. Protože nic násilného, pravili, nemže býti stálého, jak

lze si mysliti, že Hospodin, jehož vlastností jest vždycky

smilovávati se a odpouštti, bude trpti, aby toto ohavné ná-

silí chudých jeho bylo trvalé? Mnozí pak z Cech uvili

jim nejen pro e, kterou opatové, mužové bystí, vrn pro-

mlouvali, ale i pro znamení a dkazy spuštní království

hrozícího, jež zjevn, že se stávají, bylo vidti, nebo králov-

ství samo v sob mnohonásobn bylo rozdleno a nesvorné.

Co však jest, co by spuštní království práv tak oznamovalo,

jako rozdlení? Ježto psáno jest: Každé království v sob
rozdlené zpustne. 2

) Také nesvornost zkázu tak plodí, jako

svornost živí vítzství a lásku. Z ehož se stalo, že ti, kteí

díve ze strachu jen podtají o náprav království se scházeli

a uvažovali, již vdechnutím milosti posíleni byvše, klidnjšími

na mysli se stavše, beze stracnu hovoili na veejnosti

o dobrém stavu království. Nebo pemnozí z nich íkali,

jakož já jsem astji slýchal: Jest na prospch nám, abychom

my zemeli za národ, a nikoli celý národ aby tak bídn hynul

v tomto království. 3
) Nebo tm, kteí by mli státi v ele tohoto

l
) Srovn. kap. LXXIY., pozn. 2.

-) Mat. 22, >:,.

3
) Jan 11, 50.
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i3in království, spravedlnost :i Boud staly se ohavností; /.<iaž zro-

. nom spatili zahlazení našeho národa? Nech

vzhlédne na nás Bh, stojme pospolu Zalíbila pak Be tehdy

ta rada rtem, aby k tomu, jehož památka jest požehnána, 4
)

jehož sláva jest vyšší vSi chvály, k nejjasnjšímu knížeti, pann

Jindichovi, kráii ímskému, milovníku pokoje, Iv nmuž díve

poslové podtají byli posláni, nyní zajisté veejn slavnostní po-

sláno bylo poselstvo, jež by mu sta\ Cech vyložilo a o spasi-

telný prostedek požádalo a jej nazpt pineslo.

Kapitola XI '

I".

Jak požádali tak páni, jako mšané ( eští, ab) jim Jan. prvo-

rozenj Byn Jindicha, krále ímského, dán byl za krále Léta

Pán 1310.

Mezi onmi pak muži, kteí k obecnému prospchu Cech

pozornost obraceli, nkteí íikali: Ejhle, ten slavný král Rím-

Bkj má Byna -lana a bratra Walrama; jednoho tedy / tchto

dvou na nm požádáme, - oímž líbeznou naši dívku Elišku,

dceru království Bvého, manželsky spojíme. Tak povstane

ízením Božím v království eském nový král a nový a dobrý

zákon. Toto pak a takové stalo Be dlouhé porady krátké roz-

hodnutí, že království hodil by se více syn nežli bratr králv.

Nebo pravili: Jinoch onen Bnadno Be nauí mravm naší

Byn) našimi vzrstati bude n je následkem toho

vžd) více bude milovati, a Bám, jako by \ království l»\i

zrozen, <"i veškerého obyvatelstva více milován bude.

\ ponvadž vyšel / rodu, jenž zlého nezná,

Žil s pochvalou otec j»-h< », tak bez klamu

:i;i matka jeho trvala po veky milá

:

Tu vyveden :ého Btromu dobrý plod,

Kdo mže nyní váhati nebo pochybnost chovati,

/• takovj jinoch, který byl vyživen na kídlech

Tak li. spravedlivých rodi,
Mnoho

i
si ine se králem spravedlnosti?

Z to] aám míti iiail<ji a konati
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Všecko v takové píin rychleji bez pestávky. 1310

Protože zanedbáme-li, víme, že pijdou obtíže,

Jež království ublíží a nám ve zlo vyjdou.

Ku králi ímskému tedy klonily se mysli mnohých pánv
a mštanv. Mezi nimi tedy poalo se díti jednání, jak vhodní

by se uchystali poslové, kteí by o tak nesnadné vci s kní-

žetem ímským jednali; kteí pak nedávno ped tím k ta-

kovému inu vybídnuti byli skrze opaty, již prosbami velmi

na opaty naléhali, aby úlohu tak prospšného poselství na se

vzíti neodpírali. Žádosti jejich tak náležité opatové rozhodli

se vyhovti, ochotni jsouce za ulehení bídným a pispní
chudým položiti své životy. Slyšel takové vci kníže Koru-

tanský, protože i sám v Praze byl v tch dnech, reptati jal

se proti opatm, podivuhodným hnvem v duchu jsa popuzen.

Poslal tedy hned své nohsledy, totiž Albrechta z Haufen-

štejna a Jindicha z Rotemburka ') k opatm, aby jim ekli

:

Zdaž vám nedosti jest, že obtížní jste mým lidem, protože

i obtížní jste i mn, králi svému, ve všem ? Zdaž nejsem

já onen, jenž mám moc zabrániti všem, kteí vzývají proti

mn jméno krále ímského ? Proež vám dávám rady, abyste

neinili sami sebe ostatním za pohádku a za posmch. Zstate
a souhlaste s námi, a dobe bude vám nade všecky, kteí stojí

v dohledu našeho paláce; pakli však rozhodnete se jíti, kte-

roukoli zemí pjdete, zapleteni jsouce v osidla pátelských

našich knížat a hrabat, uvalíte sami na sebe a druhy své

biování a rány. Následkem tohoto velmi tvrdého poselství

a vzkazu opatové zachváceni byli strachem a poali pomýšleti

úzkostliv, co by mli initi v tchto nesnázích, i pravili

k sob vespolek: Pjdeme-li, bude to snad naše smrt, pakli

že však toho nevykonáme, pece nicmén nebudeme moci

uniknouti rukám tohoto Korutance, pakli nepjdeme, pece

zahyneme. Nebo co kdy zlého uinil tomuto Korutanci pan

Bavor, opat Bevnovský, -) jenž více sloužil tomuto králi, nežli

1
) Z rodu Auffensteinského jsou v té dob listinami dosvdeni

toliko Konrád a Jindich; míní se asi nkterý z nich; Jindich starší

z Rotemburka jmenuje se ve smlouv o satku Jindicha Korutanského

s Annou (Reg. II., . 2083).

'-) Bavor (z Netin?), >nad píbuzný Bavora ze Strakonic, byl opa-

tem v Bevnov v 1. 1294— 1333; srovn. také Heidemann FDG. IX., 498-9.
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jeho ráda ? Vidíme však, /< od I

ile vytrpl pemnoho zlého, a zašel veškeren dm jeho.

to ctihodný otec / pílišné radostí Brdce svého v den po-

olby tohoto krále, králi tomuto infuli opate

když tu nebylo koruny královské, na temeno hlavy

dil, smutnou však odmna za tuto vrnost vrný

bohužel pozdji odnesl. Co zniený ád Premonstrátský uinil

knížeti Korutanskému ? V em vSecka msta eská i Morav-

-i. tvrze, kládtery, mšané, knží, Bedláci, kupci shle-

dáni jsou, že tohoto Korutance urazili? A pece pemnozí

jsou zabiti, jiní oloupeni, jiní uvedeni v nive, /. nich/ n-
kt« ody Korutanského nikdy nespatili

;
pn

se nám obávati, kdybychom Bnad zatajili a neoznámili pi

dvoe a k sluchu velikého knížete Rimskéb stí tohoto

království, abychom nebyli vinni /.< zloinu a vinni nebyli

mi tmito zlými vcmi. Budiž však Hospodin ochráncem

života našeho, nebudeme se báti, co nám uiní lovk? Budiž

Bh - námi. a kdož ostojf proti nám, stojme spolu, Hospodin

a ostíhati bude píchod i odchod náš, protože on jest sám

jediný, jenž hledí na srdce 8
) a touhu naši. Vždy chystám

jen pracovati kn p nepokojeného království a ober-

stvení chudých. Tak tedy tšili se tito opatové jak ni.

na ubíráni si' po cest tak zbožné. Msto pak Pražské a Hora

Kutná /•• Bpolené úady konšel svých /.volilo vhodné muže,

aby páni a záležitost jejich donesli ke králi Nmeckému
Napsali pak tento list: Nejjasnjšímu / knížat, panu Jindi-

chovi, králi ímskému, vždj rozmnožovateli íše, rychtá

\\ "liliu ;i obec konšelm a mšan msta Vtšího \ P

vduji] Be ke všem zpsobm rozkaz ochotnými s 1

M k sluib a upímnou vrností Sklíeni jsouce rozmani-

tými obtížemi nesnází, ponvadž království Úeské pod be«

nem spoust) •• ce podléhá, pozvedli jsme oí Bvých ke

v/i -i královské dobroty, v nadji dosíci potchy

.1 mih -ti. Posíláme tedj tyto své spoluobany, ukazatele tchto

Listv, úpli poselstvo a úmysl, k slj

a návštv Vaší M rlivostí pak prosíme, al

.

ke zprávám jejich, jež ped \;i-i vznešeností pednesou, rá-

I kniha Ki I
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ili nakloniti laskavého sluchu, a pání proseb našich i jejich 1310

aby ráila dobrota vaše pivésti úrodnji ve skutek. Cokoli

pak skrze tyto naše posly bude vykonáno, eeno nebo slí-

beno, milé a pijaté zachováme nyní i vždycky. Dáno v Praze

dne 29. ervna. juni 29.

Podobné listy poslali králi také horníci z Kutné Hory

a nkteí páni skrze své posly. Jsou pak tito poslové a jména

jejich, kteí se odebrali ku králi ímskému : Pan Jindich

Sedlecký, pan Konrád Zbraslavský, pan Jan Plaský, opatové

ádu Cisterciáckého, pánové Jan z Wartmberka, Bohuslav

z Boru, 4
) Otto, muž moudrý, posel Viléma Zajíce. 5

) Z Prahy

pak byli : Konrád Kornpuhel, 6
) Otto Wigolais, 7

) Ebruš, syn Po-

pliuv, a Ebrlin od Kamene. s
) Z Hory Kutny : Tillmann Luciin

a Konrád, bratr Jindichv, stídníci faráovi v Hoe. Téch

dvanácte mužv se svou družinou v oktáv Jana Ktitele 9
) pro Mi 1.

spásu a útchu své vlasti z Prahy vyšedše., málo dbajíce

hrozeb Korutance, trvalou cestou dvanáctého dne dostali se

do Frankfurta k Jindichovi, králi ímskému. Bratr Petr

z poslušnosti tehdy následoval, ne z daleka, ale z blízka, aby

vidl konec.

Tento poet dvauácti lidí pln dvry
Ubírá se ku králi ímskému, ubohých

A ubohého království in jednáním hájit.

Jim pej, ó Kriste, aby jim nic nestalo se smutného,

Kteí zasazují se o zemi, v níž vládnou nejvtší boje:

Duchu vznešený, vylij na n dobré své dary,

A mysli jejich ui ve všem moudrými.

Aby s ímským se sjednotili jasnou smlouvou.

4 Z rodu (pozdji 1 Švaniberského, pipomíná se v listinách od

r. 1285.

5
) Vilém Zajíc z Valdeka, jehož Ota byl patrné zástupcem.

s
) Srovn. o nm a jeho rodu Tomek I

2
, str. 318—320.

'; Tomek na uv. m. str. ;;•_'•-'.

'1 O rodu srovn. Tomek na uved. m. str. :;u>— 318; s Ebrlinem byl

náš kroniká v osobních stycích, jak svdí níže kap. (XV.

9 Dne 1. ervence 131 o.

Kronika Zbraslavská.



Kronika Zbraslavská, kn. L, kap. XCVI.

Kapitola XCVL

zi .lanem. Bynem krále ímského, a Eliškou, dcerou

kr. snoubeni bylo slaveno ve Frankfurt Léta

Pán 1310.

Dvanáctého dne po vyjití posl z Prahy vedením Božím

oni na dostali ku králi ímskému, panu Jin-

dichovi, ve Frankfurte. Když pak píchod tchto poslu

Btován na dvoe císaském, knížeti ímskému a nkterým

jiným zrodil píinu k radosti. Nebo znal král všeck) jejich

jii.il záležitosti, za které byli pišli. Následujícího pak dne král

tyto posly skiv- své posly k sob laskav povolal a slavné

hody \ dom bratí Kazatel pipraviti kázal. Po celý tedy

tento den l»yl klid. nebo celý den vnován byl hostinám,

nikoli poradám. Následovaly pak jiné dni, o kterých klid byl

ídký, ale hojn daly se porady a vespolné hovory. Ml pak

tehdy Blavný onen král kol Bebe nejdstojnjší otce, arcibi-

skup) Petra Bdohuského, .lana Kolínského, 8
) biskupy Štrasbur-

ského, Lutyšského, Mnsterského, Spírského, Eichstadte

pana Jindicha, opata Fuldského, b nkterými jinými biskupy,

jakož i opaty. Byli také pítomni slavní knížata, hrabata a

tni mužové Bvobodného Btavu, mezi nimiž Rudolf, falckrab

Rýnský a vévoda Bavorský, hrabata Berthold z Hennenberka,

Ludvik / Ottink 4
) nebyli nikterak nižší než ostatní, kteí /A-

roven byli pítomni. Ty pak skoro všecky knížata a pány

král pozval do Bvé rady, vyslechnouti chtje Blova poselstva

ii. Ziskavše tedy píležitost místa i asu, poslové

ped tvá královu a zárove' celé rady pišli a požádali

opata Zbraslavského, aby pedložil jejich záležitost; jenž

k naléhavé žádosti svolil a píinu píchodu poslv a Bvého

r • •
: i ontes l . 862 jehoi

relikou opatrnosti !/«• u/nati

trisknp Kolinskj neslul Jan, oýbri Jindich z Virnebnrka

byl ttiiKi.it .lan / Dirphd
\ Lntychu rheobald hrabe Barskj I30S 1818), v Mflnatera Ludvík.

špíru Sigiboto / Lichtenherka (1808

lip de 1: 18),

: inými provázeli potom krále Jana do Cech,

irovn. kap < \ lil

I
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takto mluv vyložil: Ubíhati teba, vece, ze tmy k svtlu, 1310

z úzkosti ku pokoji, ze strachu k útoišti pokoje, z horka

v besídku ; a ponvadž království eské zahrnuto jest tmou
nesnází, úzkostí nešvar, strachem bd mnohých, k svtlu slav-

ného jména tvého, jímž osvtlen jest již okršlek zemský, z oné

zem pišli jsme k tob, ó pane mj a králi; žádáme pak,

aby dobrotou tvé královské laskavosti nohy naše vedeny byly

na cestu pokoje. Spása naše jest v ruce tvé, pane, nech
shlédne na nás milosrdenství tvé, abychom bezpen sloužili

králi ; máme v echách krále, totiž vévodu Korutanského,

pod nímž nastala tak veliká neúroda míru a spravedlnosti,

že nás naléhavá poteba dohání, že hyneme a nemžeme mu
sloužiti. Na království zajisté onom naplnilo se vidní vy-

kladae snv Josefa, nebo po létech úrodných následovala

píliš neúrodná, a kdyby nám Hospodin nebyl zstavil se-

mene, byli bychom jako Sodoma a Gomorrha. Zachoval nám
sice Hospodin sím královské, míním pannu poestnou, od-
nou v drahokamy ctností, k jejíž potše a pozornost obrátí,

prosíme, vaše laskavost, ježto opuštna jest jako sirota.

Ponvadž t kdokoli miluje, dobrý králi, a chvála tvá se

ozývá

Po celém svt, iníc tvé jméno známé:

Že peješ spravedlivým, dobrým jsi strážcem spravedli-

vosti

A ve cti svtlo nosíš i iníš mír,

Jsi tšitelem spravedlivých, milovníkem práva,

A protože my víme tolik dobrého, nyní, hle! picházíme

K tob, hledajíce útchy a podpory;

Shlédni, králi, jaké války trpíme, naše dívka

Osielá mladistvá ti bud poruena, eká ona

Na tvé rozkazy, co chceš, vyplniti jsouc uchystána.

A když velmi uhlazen takka po zpsobu eníka pan

opat toto a jiné v slyšení králové a jeho rádc byl pronesl,

král odpovdl: Svatá íše ímská, vece, jížto z pízn Boží

v ele stojím, jakkoli nehoden, uvykla si zákon božských

a veškeré spravedlnosti býti neporušitelnou zásobárnou ; nebo

od ní vše nespravedlivé daleko teba vzdáliti, ponvadž jest

hlavou království a pvodem všech mocí. Nebo nikoli k tomu,

aby kterákoli vc se dla, nýbrž aby dobe se dla a jak by

16*
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lítí mla, aby rozhodovali pedem, Bebe a své spravedl-

nost ríée pobízí ; konává zajisté kníže ímský všecky své práce

izvahou, ponvadž k stavu |.ého málu se hodí, aby pozdji

ikého cínu litoval. Toto tedj království eské, když mo-

tyka smrti tam vytrhla z koene mužský kmen pirozených

král, spadlo na svatou í>i. a jak mne pouují rozhodnuti

/.-ikonu císaských, mohu je udliti, komu budu chtíti. Vetel

pak se v království ono Jindich, syn Menhartv, nkdejšího

odj Korutanského, ne arci branou, ale jinudy. Vstup jeho

jiak. jak slyším, zpsobil východ pokoje a vzrst všelikého

Itstí. Tak-' pedchdci našemu, panu Albrechtovi, týž

sile odvaze postavil Be na odpor a posud až podnei

drze neustává vzdorovati svaté íši Úhrn pak vydání, k nimi

nerozvážnost jeho dohnala svatou íši, dostupuje více nežli

tisíc liber. To vdí etní knížata a hrabata, ktei na

optné získáni toho království íši pispli a žold velmi

hojii} obdrželi. Jakkoli však velemocná ruka íše není tak

zki íe by ji nemohla býti zdolána osobivá zpupnost

onoho Korutance, pece vzdáleno budiž ode mne, abych mimo
rozhodnutí zákonv a bez pedpisu rady mu/u vrných n-
eho Be chtl chopiti neb okoli pokoušeti. Vejdte tedy, •

král, o knížata a vrní íše ímské, spolu Be umou v radu,

naleznte zpsob, aby pobouenému království eskému do-

lo Be pomoci a íše tšila Be svému právu. Po pedchozí

tedj porad vespolné knížata odpovdli Bvému králi: Králi,

na vky živ bud, i nebo( Bpravedlivý jsi, pane, a pravj Boud

tvj. Akoli pak zákon Boží jesí v Brdci králov, tvé

vid llnost, a jsi. jak víme, zakladatelem zákona i znal-

cem, pece v odpov ti dáme dle rozkazu svdomí svého radu,

ivedlnost a rozsudek, protože to nyní porouí nám tvá Bpra-

llnost a [tvj] rozkaz. frohlašujeme a následkem spravedlivého

nálezu rozhodujeme, rkou, že Jindich, syn vévodj Korutan-

Bkého, kterj království eského na porok /mocnil

osud nespravedlivé fje] v moci má, od nynjška všech práv

knížeckých pozbyl. Nemá býti králem jmenován onen, jemui
odp irský, ani vévodou býti nezasluhuje, kilo
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vévodství své ve lht urené zákony, skuten z udlení íše 1310

nepijímá dle obvyklého mravu,, aniž se stará o to ve své

mysli zarputilé, aby je pijal. V ruce tvé, pane a králi, jsou

všecky koniny zem a všech onch zemí, jež onen Korutanec

pod sebou má bud jako uchvatitel neb jako ddic. O záko-

nitá tedy knížata pro království eské a vévodství Korutanské

náleží íši ímské se postarati; jakkoli snad páni, mšané
a kdokoli jiný nerozvážn a nedosti opatrné tomu Korutanci

slib, lovenství neb njakou písahu uinili, ponvadž vše to

bylo nedovolené a nezákonné, urujeme, aby to zstalo beze

vší platnosti a výsledku. Nebo pi potupném slibu teba
zmniti rozhodnutí. Zalíbilo se králi spravedlivému pronesení

spravedlivé odpovdi a souhlasil.

Uinny jsou tedy hned o tom zápisy a zejmé listiny

privilegií, v nichž Jindich, syn vévody Korutanského, který

se vydával za krále eského, od íše se prohlašuje za psance

a výrokem nálezu všech knížat a kurirst, kteí tehdy byli

pítomni, zbavuje se všech práv obojího knížete. Také ze

slibu a písahy jemu vykonané vyvázáni všickni, kteí ji ne-

opatrn byli vykonali. Chovají pak se v Praze až podnes privi-

legia onoho nálezu, pevn potvrzená peetmi krále tehdejšího

ímského Jindicha a jiných knížat i kurirst. 7
)

Kapitola XCVII.

Jak císa Jindich Jana, prvorozeného svého, nerad do Cech

poslal, chtje tam spíše povýšiti bratra svého Walrama.

Potom o pann Elišce, dcei krále Václava, král fíímský

slyšeti chtje radu knížat u nho pítomných, jal se mluviti

takováto slova: Dívce oné, kterou jako znamenitou a poru-

ení hodnou líí poestných muž vrohodná svdectví, jakož

pravili jsme ostatn i díve, tak posud pravíme, že jí pejeme,

aby na stolci otc svých sedti smla jako králová. Bratra

pak svého Walrama, muže, jak víte, stateného, dáme dívce oné

ve satek manželský, aby s ní království eské ddiné v držení

T
) Viz tyto listiny, datované vesms ve Frankfurt 25. ervence 1310

ve výtahu v Reg. II.. . 2222—2228.
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e králova, i vzdávají králi díky

• :n osielé panny, nežli /a povýšení vlastního jeho

bratra. Také poslové z ech uslyševše výklad jeho, že tuti/

).<• má pokora opuštné panny, tší se v srdci vele,

tak že vzdouvající se radost srdce skropila tváe inoucími

radostí Bizarní. Souhlasí vfiickni o pann, ale nikoliv o muži.

Král nabízí bratra, poslové žádají, aby syn stal Be králem

jejích. Trávil pak král: Bratr mj, vece, má léta. dovede

mluviti a bojovati, Jan však, syn mj, jest chlapec velmi

útlý a chlapec maliký ; bda pak zemi, jejímž králem je

chlapec. Naléhali však staten poslové, kouce knih: Nikoli

bda, ale zajisté dobe bude naší zemi, jestliže tohoto ma-

lého chlapce, požehnaný plod života Bvého, posadíš na trn

království našeho, aby Btolec alávj zaujímal a s knížaty sedal

místo tebe, dobrotivý pane a králi; nebo my poddáni budeme
moci jeho, on pak poslušen bude rozkazu tvého, a tak mou-

drost tvá íditi bude jeho i nás, totiž krále i království. Nebo
staí, jak vidíme, moudrá mor tvá íditi království, která jsou

vzdálena. A tímto zpsobem peli Be poslové b králem o král.-.

K dvrnému pak hovoru jedin pana Konráda, opata Zbraslav-

ského, králi zalíbilo se pibrati, jehož jal -• vážn vyptám

Pro, vece král. nepijímáte /.a krále bratra mého, ale

dat.' Byna mého? Jemuž opat: Protože, vece, pánu mému,

tob králi, tlem bližší jest než bratr, a kdybychom znali

tob králi, panu mému, bližšího, jeho bychom žádali, ab]

oám byl dán za krále. Pravil pak král: Já sám Bobe bližší

mi. Dobe, vece opat, velmi dobe mluvíš, pane mj a

králi, a já písahám vám pi Bohu, kdybyste vy byl. i

králi, takový, ah_\-tt> mohl býti pijat /.a krále eského,
I .: i zárove by vám pro veliké jméno, jež máte,

nimi vyšli vstíc a - radostí by vás pijali. Nyní však,

ponvadž výše jste vystoupil a není možno, aby Be to stalo,

a tam bjto kraluje místo otce; nebo Byn velikou jesí pod

ití \ nech \á> nedojímá, pane a králi,

knžnika má Eliška vk syna vašeho .lana pevyšuje o tyi
léta, nebol Byn váš dosáhl veku svého roku trnáctého a

dívka tato osmnáctého, doba dvou ha vyrovná pi nich ne-
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rovnou velikost tla. A nech nehorší se pán mj a král na 1310

mne, sluhu svého, pro tyto ei, jež nyní budu mluviti; než

byste z ruky mladistvého syna svého takové a tak veliké

království pustil, ml byste spojiti se synem svým pannu

nebo paní, která by dosahovala padesátého roku. Zasmál se

však král, druhého pak dne král pibral tajn zvláš opaty

Sedleckého a Zbraslavského a pravil jim : Vy dva jste mu-

žové velikého jména a dobré povsti, jste eholníci, mimo to

jste opatové, jste knží, a proto táži se vás v této vci
o radu, jíž chci následovati. Zapísahám vás, vece, pi Bohu
živém, pi budoucím strašném jeho soudu, jako v poslední

den odpovídati chcete Nejvyššímu, abyste mn zde nyní v taj-

nosti povdli, vhodno-li je mn a stavu mému i synovi mému,

abych ustanovil jej králem v království eském V Opatové

pak, vázáni jsouce poutem tak vážného zapísáhnutí, duchem

podivu jsouce ohromeni, nejprve se zamleli, a hned vzpama-

tovavše se králi pravili : To vám pravíme ve jménu Pán, že

nemyslíme jiného, nežli to, že by bylo dobré a užitené, aby

syn váš stal se králem eským. Tato krátká odpov, vece

král, mne zavazuje a více mne pesvduje, nežli rada ji-

ných, abych tuto vc uinil. Odešel tedy hned od nich král,

ubíraje se do rad knížat; a od té hodiny, jakož my sami

jsme vidli a jasn poznávali, záležitost naše, o níž jsme díve

mysleli, že stává se nemožnou, pokládajíce ji za tvrdší nežli

diamant, stala se hned ohebnou jako vosk, rozplývající se

ped tváí ohn a sníh teplotou slunení.

Nyní zmže hodina, eho díve nedovedl dlouhý as,

nebo trnácte dní díve každého dne a asto v noci bývali

jsme na porad a pi jednání, a pece nieho jsme nepopadli, 2
)

aniž jsme co prospli, ale nkdy my bez konce chystali jsme se

k odchodu, zstali jsme však až posud. Patnáctého tedy dne
Ju ] 25.

po píchodu našem do Frankfurta ped arcibiskupy, biskupy,

opaty, vévody, hrabaty a etnými jinými stavy íšskými toto

pislíbil a vlastními ústy pravil: Hle, Jan, prvorozený mj,
knžniku Elišku, dceru krále Václava, pojmouti má za cho

zákonitou. Poslové pak z ech podobn slíbili za dívku. Ui-

nno tedy takto smluvené šastné zaslíbení a privilegii a sv-

2
) Podle evangelia Lukáš. 5, 5.
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listinným velmi pevn utvrzeno. I uril král m

satku, ohrazuje to takovýmito podmínkami, pravil

Konenou mezi ko dáveni satku syna Bvého i dcery

dujeme, kteréž pominouti vbec nechceme. Nebo od tol

jii. :". dne, to jest od 25. ervence, až '1" i. zái Btanovíme a roz-

nít' nrujeme oné dívce, Bnoubence syna našeho, ras pi-

cbodu 'I" spím . msta císaského
;

pak-li že však bhem i

aebude na místo eené uvedena, prohlašujeme, /» na-

dkem toho všecky tytu Bmlouvy snubné stanou se mar-

iii a prázdnými; nebo doléhají na oas pedležité žali

i íše, tak /.v lhtu asovou nemžeme jim uriti delši

Volán byl zajisté tehdy král denn do konin Itálie a Lombar-

die Naléhali pak poslové z ech, kouce králi: Pane, rkou,

a králi, nech opatrnost vaše znamená, že nebezpeí zps
prodleni, království naše horoucí dýše touhou po pítomi

syna vašeho, a nyní zajisté také. i když pijde s nevelikým

'•ni. nabudí království bez boje. Nech zalíbí 8e •

králi ta rada. aby syn jeho hned ubíral se s námi, zmocnil

\i a tam slavil královské bod) satku. S

vece král. daleko to budiž ode mne, abycb nespatil t\

v tva dceru svou a nepolíbil ji dív.', nežli bych vytáhl do

Gallie N< ' Eliška, pani vaše, jest nyní dcerou mou ; -lan.

vece, prvorozenec mj, nyní snoubenec, tšiti se budí

snoubenky, a tšiti Be budou /•• mne syn a dcera a baviti

Mulu jimi. Jdete, pivecte n Bpíše k.- mn, abych mohl

eleji /iti. Slovo královo stalo se poslm jako by i

kazem.

Y oné dolu-, protože král na povolaní pana papeže Kli-

menta V. zamýšlel odebrati se do [talie, aby nabyl koruny

lana, prvorozence Bvého, již /a krále eského

j ;i t ; král následkem spolené úad} a souhlasu \

i/at. k t ti tehdy byli pítomni v hojném uinožsti

rálním vikáem svaté íše ped horami ustanovil na pl

let; hodnosti to titul mé posud. Dokonavše tedy práce sedm*

M.& ttáctého dne po našem píchodu, to jest 28 ervence,

kfurtu k echám spšn poali jsme obraceti své kroky,

.lak veliká pak U'hd\ ve Frankfurte slavného krále Jindicha

i ilie.



Lhta ke satku Elišinu s Janem. 24!t

povýšená zastkvla se sláva, jak etné tam kvetoucí rytístvo, 1310

jaké válené hry, jaké reje byly, to již

Vypovdti nebude moci mysl má, aniž hledí takové vci
Vypsati, co tu konal svt rozjaený,

Nebo žiji pod takovým rouchem mnišským,

Jemuž není na péi, kdo bojuje krutý boj,

Nebo jen ke Kristu druží se na tomto svt.
Ono však píši, že mnohem veseleji pjdu
Do zem, z níž jsem vyšel, protože pravý bude zákon

Tam darem Božím, po vyhnání takového Jebusity,

Jenž nás zniil, ehož celé echy želely,

A neustávají plakati, že ten zpsobil, že míti bídu

Poal celý národ, jest to jednotliv známo,

O vcech zejmých svdek není potebný.

Když pak my jsme na cest návratu svého trvali a pi-

cházeli do msta íšského, jež sluje Windesheim, z nenadání

pišel, z ech bže Štpán, krejí panny Elišky a posel, ka
k nám : Zvstuji vám nikoli radost, ale podvodnou záhubu.

Hora Kutná jest zrazena a ztracena; nebo odstoupili hned

nkteí mužové nestálí, kteí vás poslali, od cesty a vrnosti,

kterou smluvili s vámi, a s podporou protivník, které díve

vlastní zlomyslnost byla vyhnala z Hory, nechali Korutance

smoci jeho vejíti do Hory Kutny; 4
) stalo se to 18. ervence. jai. ig.

Slib pak pední muži z Hory ped tím byli uinili, že jen

na rozkaz a dle vle krále ímského všecky záležitosti jak

Hory, tak království díti se mají, nebo o tom byli poslali

králi ímskému listy, jakož i posly. Postrašeni byli jsme touto

zprávou, ale nikoli pestrašeni; nebo srdce naše mla dvru
v pomoc Nejvyššího, nebo jemu samému vle a úmysl náš

dobrý byl znám. Ubírajíce se odtud dále došli jsme do No-

rimberka, kde my ti kaplani, Petr, Konrád, Jindich, se

temi našimi ctihodnými otci opaty jsme zstali, kdežto ostatní

naši druhové do ech rychle se ubírali pro knéžniku Elišku,

novou snoubenku.

*) O této události, jež ovšem znan upevnila postavení Jindicha

Korutanského v zemi. srovn. novji W. Lippert, Meissen und Bohmen

iu d. J. 1307—10. N. A. Sachs. G. X., zvi. str. 16 a.
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Kapitola XCVlll

poslové / Uech se vrátili a knžniku Klišku k cis

ve Lht jim urené pivedli léta Pán 1310.

<> hlubokosti bohatství moudrosti a vdomostí Boží, jak

nepochopitelní jsou soudové jeho a nevyzpytatelné cesty jeho I

Nebo kdo poznal smysl Pán? A.ni snad prorok, jenž pravil:

Soudové Hospodinovi propasti mnohé;
1
) jestliže však

Hospodinova promluvila, aby Be nco stalo, anebo tebas po-

myslila, aby konala, kdo to seslabí? Zcela nikdo. Není rady

ani moudrosti proti Hospodinu, protože zajisté oi Hospodi-

novy jsou nad bojícími Be jeho, a v tch, kteí doufají v mi-

losrdenství jeho; m kdože doufal v Hospodina u byl opuštn?

Mladší jsem byl a nyní jsem Bestárl a nespatil jsem spra-

vedlivého opuštna. etl jsem. že mladíci a dívky doufali

v Hospodina a i>yli od nho osvobozeni. I\<1<> tem mláden-

cm uhasil \ péi požár ohne? Kdo kehkému pohlaví žen-

skému udlil vítzství na mnidle? To vše psobí jeden i

týž Hospodin, jenž neopouští doufajících v sebe.*) A zdaliž

neukázal divu velikého pi této osielé pann ten, jenž zro-

zen /. blahoslavené Panny? Neboi kdož by uvil, i soud

by to pojal nebo za možné pokládal, že by se mohlo stati,

aby jediná dívka, zbavená potch] rodi, bydlíc! uprosted

pronásledovatel jako ovce uprosted vlku. chycená <><1 ptá-

níka po zpsobe ptáku, zachycená jako ryba ostnem adice,

mohla by nkdy / takového bludišt pletek plného uniknouti

a na stupen vysoké vznešenosti vysoko vystoupiti? Bohu to

snadno, lovka nemožno. Divme Be nyní inu, který jsme

na Bohu bí vyžádali, aby byl vykonán: osidlo poteno

a panna osvobozena jest /. rukou hledajících pohany její.

Iv: u Iv vrátili '1" Prahy díve jmenovaní poslové, slav?

nostnl výpravu k ozdob ženské a k Blavnosti satku dív-

ina píslušející tu onde u rozliných kupcv a méfitan

ižských, vrných vitel, dívce \ cen via nežli tisíce

hiven pode jménem pjky obstarali. Pízní pak osudu v dob
stí dní po návratu tchto poslv Be Blušnou družinou i
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s pimenou slušností dívka tato k svému odchodu jest vy- 1310

pravena; sedmého pak dne, to jest 14. srpna, s vdomím aAng.14.

pede zraky všech, kteí v Praze byli, Eliška, dcera králova,

se svou družinou z Prahy veejn vyjela. Vévoda Korutanský

na to hledl, sestra dívina, paní Anna, to vidla, zástup ne-

pátelský o tom vdl, nikdo však jí nebránil, aniž se kdo

ptal, kam se ubírá. Nebo postupovala šastn, aby kralovala

a nikoli aby zapomnla na lid svj a na dm otce svého,

ale aby jim pinesla pokoj. Táži se t jen, odpovz mi,

prosím, co z toho vtším jest zázrakem, totiž že panna zcela

nezkušená tak náhle k tak veliké práci vypravena, i že

tak stežená od svých závistník nebyla zdržována? Zajisté

od Hospodina to bylo vykonáno a jest podivuhodné v oích

našich; obojí zajisté stalo se prozetelností božského rozhod-

nutí a svolení. Nebo pipustil Bh, že závistníci nepoznávali

budoucí slávy panny oné, aniž pedvídali posledních vcí, ale

spíše zaslepeni jsouce zlobou vespolek íkali : Dívka tato,

kterou jsme zamýšleli vyvrhnouti z království, již oklamána

jsouc pošetilým pemlouváním sama se nyní z království to-

hoto vyvrhla a odchází, aby se nikterak nevrátila. Král

ímský jí, až k nmu pijde, nikterak nespojí v manželství

s bratrem nebo synem, nýbrž s njakým neurozeným mužem.

Chyte vyvedla takovouto dceru královu jedin pro rod krá-

lovský lstivost schytralá nkterých lidí, proež rádi jí pe-

jeme, aby se tam odebrala ; ona a trvá tam, my trvati bu-

deme zde, jí tam nedostatek, nám pak zde sláva a moc.

Necht ji odejíti, necht ji odstoupiti, nebrame jí v cest,

protože strach její byl nad námi a nad syny našimi. I pra-

vili: Dívka tato odchází jako Dina, aby vidly ženy oné kra-

jiny.
3

) a zardní ponese jako Dina, mjž sob. Á mnohonásobn

se posmívali, uvádjíce na tuto odcházející dívku zloeení

místo dobroeení. Oni zloeí, a ty, Hospodine, budeš dobro-

eiti; kteí povstávají proti ní, budou poteni, dívka pak

tvá radovati se bude v tob. V takovýchto tedy kousavých

eech nebyla umlena ústa mluvících vci nepravé, ale lhala

nepravost sob, protože tajný úradek Boží temnotou jejich

nemohl býti pochopen. Vyšla tedy bez pekážky z této

Genes. 34, 1.
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pedchozí pe panna královská, pispívala také k vyjití dívky

rnost pánv a mšan nkterých, kteí pro lásku k mini

a k vlasti pracovali o povýšení dívin a ddicm svým

pro udlení odplaty. Takoví pak žádali, aby zákonodárce po-

žehnání udlil pann, a aby Bospodio ostíhal její pích
: i. se modlili.

Takto všichni rkou a upímným srdcem pí

I .a práv bud tvým vdcem, jenž kdysi moem provedl

[sraele, a za strážce na cest a Tobiášm

Andl ti stojí, a zahání od tebe, •<> zle zarmucuje;

Jemuž bh obloh] Blouži, umu-, vtrové,

Jemuž Blunce, jemuž komety, jemuž i nor i den i planety,

\ jemuž tvorové slouží neustále právem,

Jemuž Bvétlo, jemuž hvzd) jsou poddány, necht ráfei

dívce

Této býti vdcem mírotvorným jako pítel.

Ty, jenž vládneš* nebesy, ra jejím býti vrným
Vdcem a zachovatelem, Ty. milovnice panenství,

Doved jí štastné na místo i uaz] i

Kapitola X' 7.V

.lak opatové Sedlecký, Zbraslavský a Plaský knžnice pi-

cházející vesele vstíc vyšli lota L310.

Duch vycházející panny Elišky hojnými skliován byl

vzdechy, protože druhá sestra, zapomnvši na tlo a krev,

uikterak )i nepála zdaru cesty. Ubírala se tato panna rychle,

stu konajíc kroky nikterak váhavými, m) pak, kteí, kdy/

iluposlové a druhové naši do < ech díve vešli, z-
stali jsme vn v krajinách Nfémeckých, místa útoišt, jak-

koli jmu,, mohli, tu onde jsme hledali,
1

) nikdj a nikdo pl

bezpeni, ale zapleteni \ u/kosti strachu jsme byli, neboí

strach a teseni pipadlo na nás,*) tak /o nkdy sklícenosti

vrátiti <1" Cech z dvod politických, kdy/

hl. i . sroi ii ni/1- \ teta

nu kronikái vkládá do
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ducha jsme lkali kouce: Bda uám, o smír pro zemi se po- 1310

starat jsme pišli, a nyní zajisté, nepomže-li nám Hospodin,

do království eského jakožto vyhnanei se nevrátíme. Vždy
známe zpupnost Korutanc, kteí v echách jsou, také pod-

vodnost mnohých mšan, kteí nenechají z království vy-

jíti ze závisti tuto pannu opuštnou. Takto, když ona nepijde,

zrušeno bude zasnoubení, všecky sliby budou rozvázány, a

tak bude jako díve v zemi naší bída a bda všem bydlícím

v ní. Tu však jedinou máme útchu, že v nkterém kláštee

svého ádu v Nmecku vykonáme slib, nebo mnohem lépe

jest býti pokojn mnichem pokorným, nežli býti opatem

s tmi. kteí nenávidí míru.

To rozum praví a v tom mne mysl má pemáhá.

Po všem svt nic [že] bez míru není píjemného.

Pravidlem ctností je mír i záivou formou,

Brzo stává se vlast opuštnou, když zahnán mír.

Mír-li se zahání, msto pak plení.

Obec nemže býti dobrá, jíž mír nedává svých dar;

Všecky radosti málo ce, ale stává se trpkým.

Cokoli na zemi dláš, není-li smluv míru.

O míre, jak sladká je tvá hostina, protože chlácholíš

Nebe jako zemi, protože umíš zahánti války.

Nevrátíme se tedy k nesvornostem eským, neuvede-li

nás onen milosrdný Hospodin takoka zázrakem nazpt, k n-
muž jsme myšlenku svou obrátili a dvrn nadji máme,

soustrast pak máme s urozenou pannou, protože ctnost její

nemá, jak se obáváme, výše povznesena býti. O Hospodine,

jenž držíš trn nebeský, shlédni na služebníky své, otevi

oi své a viz tuto sklíeuost. Podobná a mnohem hojnjší

slova naíkavá pi vespolných rGzhovorech astji jsme pro-

nášeli. A když v téže dob v Ebrašském kláštee ;?

) našeho

ádu v nadji útchy po nkolik dní jsme se zdrželi, piho-

dilo se. že v pedveer svatého Bernarda 4
) za osvžením oni Aug. 19.

ti opatové z ech ped bránu na jeden zelený pahorek si

vyšli. Já pak znechutiv si oekávání zstal jsem uvnit v ko-

moe. Pozdvihnuvše pak oi, vidí opatové sluhu Viléma z Plas

3
) Ebrach blíže Bamberka.

4
) To jest dne líi. srpna.
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oa koni bez sedla sedícího, an k nim v nejrychlejším trysku

jpíchá; vid. Mu-.- pak kon, jezdce a to bez snila, pravili

i í] oh b To je znamením veliké vci a dkazem potchy,

sluha tento nám známy zajisté bnde dobrým poslem. Došel

pak kik jeho a voláni radostné díve k opatm nežli on

Hlas volajícího byl tento: Zvstuji, vece, vám, pánm
;l velikou, 5

) která bude všema lidu; hle, knžnicka

jíž touha vafie ekající oekávala, minulou noc peno-
rala \ Norimberce, svdectví toho podává posel i list. Jak-

mile ocitl se lilas zvstujícího dobro v nSích opat, netušená

útcha vlila v zarmoucené duše ducha nevýslovné radosti.

Zármutek vymizel ze Brdce, jedin radost si zaujala mysli,

ilova rzná vycházela / úst jejich radosti zpsobená, jak

jednomu každému dávala je vyslovovati potšené oddán

lín pak. jenž jsem byl zstal uvnit, otec mj. pán Zbra-

slavský, zvstovati cht novou a radostnou, rychleji

kroky kladl a ostatní pedejíti pospíšil. Kik vsak radostný,

jenž rychle ke klášteru se dostal, podobn piml mne, abych

vybhl vstíc Bvému opatovi Spšné jsem >«d a panu rychle

picházejícímu rychleji naproti jsem vybhl, jenž mne hned

ekl: Dob< Pete, dobe je s námi, protože páni i

pomoci Boži Be vyplnilo; hle, knžnicka naše pichází \ já

v ohnivé radosti pravím k nmu: Pane,ku, v povinnosti

posud jste trvali s nechutí, Snášeli jste obtíže: nyní však

takka novo Bím na zemi B6 bází. Nastávají nám tedy du

zni
'

i a dílo nové práce, protože doba potu pišla. Nebo
dnes myslím, že Zbraslav takka znovu jesl založena, zachoval

pak nám Bb pannu tuto za zakladatelku, aby doplnila úlohu

otce svého. Mnoho takových vci .isme mluvili, jak promlou-

vati dávala veselá a radostivá látka. Celou onu noc beze

• • ztrávili radosti i ráno, když jiní vstávali Da

jitní, my .,. cestu. Vyšedše odtud z rána, nbírati

• do msta, které Be nazývá Mergentheim, kde dru-

hého dne b pannou královskou radostné jsme Be potkali. Vi-

douce puk ji zaradovali Be opatové radosti velikou velmi

da pak se i ona z pítomnosti opatv,

•j, 10.

i
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dosvdovala, když pede všemi takto mluvila: Jest mn, 1310

jako bych celé echy vidla, když vás, otce své, pítomné
mám. Pišli pak tehdy s dívkou pan Heinman z Lichten-

burka, eený Krušina, Markvard ze Zvíetic, kteí k onm
znova se pidružili, jimiž díve zasnoubení doneseno bylo.

Ubírajíce se odtud dále, pešli jsme skrze Wimpfen a došli

jsme do Sinsheimu. 7
V A. tam Walram, bratr pana Jindicha

císae, muž zajisté krásný a nádherný krásou a statený, dívce

naší uctiv pišel vstíc a ji ve svou péi úpln pejal ; od-

tud postupujíce pišli jsme šastn vedením Božim do Špíru,

msta královského, ani mnozí s radostí dívce vycházeli na-

proti.

Budiž nyní nepemožitelný král nebeský velebeu,

Jenž ostíhal knžniku, která daleko šla,

Aby sob zachovala život a zemi uvedla

V lepší stav, jež stála plna provinní.

A kdyby jí nebyl pomohl Bh, nikdy by nebyla mohla

Tato vyjíti, aniž odtamtud byla by vyšla.

Vc je velmi podivná, a dobroty božské

Znamení pi tom záilo, že panna dovedla

Takto pekonati nepátele, stehoucí všude dvée,

Kteí takovou mohli zajmouti a držeti uzavenu

V opevnném vzení, ale Kristus milým darem

Tuto dívku ohradil sám, protože vdl,
Jak veliké jemu statky chce dáti a jaké dary.

Kapitola C.

Jak císa Jindich knžniku Elišku v Haimbachu radostn

pijal roku 1310.

Ó kdybych nyní uml sepsati nebo shledal

Tak velikou dovednost svou, že bych já slavnost jásavou,

Kterou prvorozenci král uinil, zpsobem uhlazeným

Dovedl vylíiti a slohem urovnaným zachovati,

To bych chtl, ale já toho nedovedu, protože žiji

Málo vda, a slabá jest mysl má, jíž prominouti musíš.

7
) Nedaleko Heidelberka.
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Ale protože mysli upímnou ti vykládám jen pravda

ideji slýchanou, ale vidním ode mne poznanou,

vzdlaným zpsobem Btaral jsem se, aby se ti

napsalo,

ale velmi se t<i lilu', protože kdo chce potom uhlazenj

Výklad ukovati, má sde jakousi podporu.

Nyní podkládám vc, a druhj a( k ni dá barvu.

Požehnaný Bh a otec Pána našeho Ježíše Krista,

milosrdenství a Bh plné útchy! I'" namáhavých nepíleži-

sklíeností, jež Bnááela tato nžná panna, potšiti ji

hojnými dobrodiními dobrotivé ráila milostivost Vykupitelova.

Pi odchodu a na cest mívaly bouí dívka tato byla z

pái pomoci Boží vyvázla ze všeho a nyní také ku

pístavu pišla Šastné a bezpen: .!••/ ve Btrachu byla žila

ve Bvé vlasti, s náramnou poctou pijata v zemi 'i/i. Ohla-

il -•• tedy píchod urozené panny, a nastala radost a ple-

ši všem.
1
) Byl tehdy král Éímskj v Haimbachu, *) klu-

totiž Kižovník špitálských, který: od Špíra vzdálen

míle i'- Špíra pak tehdy když došla ona dívka, láska ne-

trplivá a radost ze Brdce plynoucí, jíž / píchodu dívky,

totiž snach) Bvé, král a králová byli pojali, zpsobovala jim

planoucí touhu, aby spatili dívku. A bez prodlení ke vzne-

jšl pann vznešení z Haimbachu do Špíra od krále po-

sláni jsou poslové, aby b náležitou slušností ku králi mohla

býti pivedena. Když panna uslyšela tato slova posl, pivo-

lila jim moude a pravila: Ochotna jsem ke všem rozkazm

pána mého a krále. Když nastalo ráno, panna asnji vstala,

a jak -•• králi zlíbilo, ze Spíra s Walramem, bratrem králo

vým, a mnohými šlechtici k Haimbachu se ubírala. A I.

vsi w prosted cest) ležící panna se svou družinou pišla,

a jak velikou tehdy nevyliitelnou slávou panenské neví

- ak velikou radostí obad nastávající

sla mi znameními poat Nebol král poslal vs

pann znamenití jtvo - rozlinými knížaty, hrabaty a

jinými velmoži, kteí tehdy byli pítomni, ježto spolu a har-

1 1.

mi listinní i -.' srpna

\-|..it
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fami, bubny, troubami pi zvuku rohu v jásotu uvedli^noyou 1310

snoubenku. Bylo vojsko ono velmi veliké a silnéflnnožství

jezdc nesetné; ped ním a vzadu zástup, jenž se byl sešel,

na dálku víe nepodobnou byl roztažen v právo i v levo;

následkem tísn koní a jezdc široká cesta stala se nescest-

nou. Sem tam byl jsem tlaen a bál jsem se, aby noha ko-
ská neuškodila nohám mým. Zástup tlail zástup, nebo pi
všech byla dychtivost vidti nevstu

; jízd pak Šalomounov,

na voze svém slavn sedícího, pirovnával jsem tehdy astji

v srdci svém mlky onu nevstu a pravil jsem: Požehnaná's 3
)

ty, dcero, od Hospodina, protože uvádí t již podivuhodn

pravice jeho, pravice Hospodinova již pi tob iní moc, pra-

vice Hospodinova zajisté povýší tebe, nech uiní Bh mj,
abys vzrstala jako písek moský, a nech udlí ti požehnání

z rosy nebeské. Rozpomenul se Hospodin na opuštnost tvou,

kterou jsi mla v zemi vlastní, a nyní nabízí se ti chvála

a sláva v zemi cizí; slyš, dcerko, a viz a pichyl ucho své,
4

)

protože zatoužil král po tvánosti tvé. Potom když panna se

pibližovala k místu, kde byl král s královnou a jednoroze-

ným synem svým, totiž novým snoubencem, sjednocený a

mocný zvuk hudební a hlahol trub pedcházel ped ní a

oznamoval, že ona jest na blízku. Vystoupil tedy král do ve-

eadla velikého, dláždného, aby tam spatil pannu a pijal

svou snachu, jiní pohlíželi skrze míže a okna, pobíhajíce

sem tam ku vznešenému divadlu, kde picházející nevsta

mla pejíti, hledíce spatiti, jaká by byla. Vidly pak ji

dcery vlasti oné a prohlašovaly ji za velmi krásnou, a Výroky

královniny chválily tvánost dívinu. Pišla tedy královna,

dcera krále eského, s úpravou dosti hojnou v šat zlato-

hlavovém, obklopena rozmanitostí á ukázala se ped králem.

Uvedl pak ji král do veeadla svého, kde pede vším množ-

stvím lidu, dívku drže pravicí a syna v levici, naplnn jsa

radostí král vece k dívce: Raduj a vesel se, panno nejmi-

lejší, posud byla jsi dcerou krále eského, nyní budeš a

slouti budeš dcera má, já ti budu za otce, ty mn za dceru.

3
)
Kroniká užívá v následující ásti zase etných, tu a onde pí-

padn upravených citát z písma.

4
) Žalm 44, 11.

Kronika Zbraslavská. 17
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i3i<» Pijímám a bero té dnes za dcera svou. Hle, zde stojí jedno-

rozený ni iij . ženich tvj, on Byn B ty dcera: dohe tuhé bude

v dum mém, žádná vc, vece, té nezarmoutí, zapome na

lid svnj a dum otcovsky, jestliže snad nco tam se stalo

tob na obtíž, zaraduj se nyní dosti, dcero milovaná. I po*

tšil se král velmi / pítomnosti panny urozené 8 >tva pak

dokati mohla králová, ona zena ctnostná, jejíž patnét je

Bladká nad medu plást,3) aby pannu od Bebe propustilo dobro*

tivé oslovení královo. Poslavši pak rytíe žádala, aby neví

ona postavena byla ped tváí její. Picházela dívka z útchy

do útchy, totiž z rukou otcových takoka v mateskou nej-

milovanjší náru. <> jak sladkými slovy sladká ona krá-

lová oslovila dívku! Požehnán bu, vece, radostný tvj pí-

chod, dcero má, poselkyn radosti, požehnána bud Hospodi-

nem nebeským, jež požehnáni /vlastního plesání mn pícho-

dem Bvým jsi pinesla. Dobe mn a dobe tob, dcero má,

mezí všemi pannami ty mn milovaná a naped vyvolená,

Blavná ty potomkyn velkého krále, protože tob poklad

lj, útchu svou. svtlo oí svých, .lana. jednorozence svého,

poruím a zamýšlím sviti, abys Btala Be Bpolenici na loži

jeho. Co dále budu ti moci uiniti, lile. já. matka tvá, ty

dcera má, vše moje jest tvé. linkou královskou objala -iji

dívinu, okem v oko neodvratné patila, potšnými slovy

k dívce ostýchavé mluvila a políbila ji jednou a podruhé.

Dívka pak naplnna jest úžasem a nadšením pi té p<

jížto se |i dostalo, málo slov po zpsobu cudné dívky mlu-

vila. AI.- 1 1 \ ni íkoli mysl v nejtajnjších hlubinách a se Ol

zdali byl tehdy Bpíše as plakati i smáti Be, as píhodnjší

k smíchu i k placi- A in\sli kdokoli, CO chce. já však vy-

pravuji vci
|
svým

| smyslem poznané, že tam bylo \

množství Cech plaících nežli Be Bmjících. Ona vc, kterou

a díve byl etl, stala se tam do slova: Petr pak vyšed

\<'ii plakal hor.-,., plakal zajÍ8té tento Petr nikoli následkem

ale následkem potchy.*) Nebo jak mohla &e která-

koií mysl zbožná zdržeti plá.-, kdy/ slyšela, že na pannu

úpln opuštnou, kterou tolik bd bylo skliovalo, Otec milo-

í

I'.. .11.- evang Mat
i jehož »1<.\ kroniká Pti ortem
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srdenství shlédl tak milosrdn okem milosrdenství ? í zajisté 1310

celá duše není dojata, útroby se nepohnou, kdo znamená, že

dívka, která vera a pedevírem trpla pronásledování od

mnohých lidí, zbavená pirozených rodi, vyvolena jest

k tomu, aby byla dcerou a snachou pána a knížete celého

svta? Tak zaplakal i zbožný Josef, když spativ bratí usly-

šel, že otec je živ a zdráv, T
) protože radostí se nemohl zdržeti.

Po veselých hovorech vystrojena plná hostina, pokryty stoly,

množstvím pokrm nejhojnji se opatují. Byl jsem tehdy

jedním z onch hodujících, ale abych provinní svého neza-

krýval, více jsem po stole zrak pásl, nežli chut. Vidl jsem

zajisté ozdobnost ouoho domu, jíž zrak mj se kochal. Ne-

mohl jsem od drahocennosti píprav, stol, pokrm, nádob

zlatých, také rouch hedvábných, jež krášlily povrch stn, a

od ady vesele posluhujících sluhv odvrátiti zraku ; také

oi mé kojilo utšené podívání, když slavná panna eská
mla po jednom boku paní Markétu, královou ímskou, 8

) a po

druhém paní Beatrici, 9
) matku budoucího císae. Vidl jsem

také s radostí, že naši opatové z ech na té hostin pi-

druženi byli z blízka králové ímské. Na pokrm astji se

zapomíná, když oko zajímavými pohledy se pase a živí;

a ani sluch na té hostin nebyl zbaven pedmtu sladko-

zvukého. Po bohaté oné hostin povstalo se od stolu, na

místo vhodné pro odpoinek panna ctihodná uctiv dovedena,

když jí pipojena nová družina, po namáhání na cest po-

žádána, by pouhému pohodlí se oddala. Dívka chtla odpo-

ívati, ale radost všech jiných plesajících jí psobila nepo-

hodlí ; zpívali, kieli, tanili ve dne i v noci, pemnozí pís-

nmi sladkozvukými. reji a plesáním se ozývali. Zstali jsme

tam všickni bez vzdálení radosti pospolu pt dní; potcha

králova i králové obveselila sklíenou duši dívinu ; vždy

jedna radost nastávala po druhé.

Všickni se ume a tomu jiné piuujme,

Jak velmi jest laskav král nebeský, jenž jako réva

T
) Genes. 43, 28—30.

8
) Markéta, cho Jindicha VII. (od r. 1292), byla dcerou vévody

Jana Brabantského; srovn. o ni níže, zvlášt kap. CXIV. a OXXIII.
'•') Beatrix, matka Jindicha VIL, cho vévody Lucemburského Jin-

dicha (III.). byla dcerou vévody Balduina z Avesnes.

17'
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1310 Kvetoucí vydává plod, zahánje, když chce, rychle žal.

leh proti sob píliž se bála tato dívka.

\ lkajíc v mysli, obou rodi zbavena

i znepokojena, pece nyní jest potšena)

Ponvadž za vlastní pijata od krále jako milá dcera.

lav k Bob rádce díviny král pravil jim: I o

to jest, co sly-íin ze všech hovor? Slíbili jste Hory Kutny

bez pekážky pidliti mému synovi, Blovy i listem j>
-

'

potvrdili, avšak hle, koluje povst, /• vydaný jsou našim ne-

pátelm; Bmlonva vaše tedy stala se oeplatnoa s marnou.

Odpovídajíce k torna rádcové pannj pravili králi: Nech ne-

dojímá t, kou, pane a králi, že Hory Kutny obsazeny json

Korutancem, nepítelem íze, nebot je s vli Boží radon a

pomocí pátel BVých luzu získáme nazpt bez tvého namá-

haní: a nebndiž kr;ili starost, jestliže na as zle Be pozdvih

bují nepátelé Mše, pokoje a vlasti naší. Zachovány bvdou

zajisté jednotlivé vci, jež Bkrze nás eeny jsou a

ninn] srdcem upímným, vrností nepetváenou. e toho

druha postaila králi,
1
*)

i pravil král: Hle, dám vám nyní svého

jednorozeného [syna]; jemu ukazujte Btále v tomto i v jiném

ii vrnou Bložbn. Ducha nesmírné potchy vlilo v i

díviny toto vyeni Blovo královo; nebo velmi se obávali

rni dívini, aby král popazením zlých lidi ? zaaté práci

mysli so nezmnil. Bylo by Be to Bnad Btalo, kdyb} pev-

Doal veliké Btálosti v mysli pravdomluvného krále nebyla

trvala. (| Bože, kolik a jak velici Bynové Belialovi asto je-

dovatým jazykem k ušim královským strkali a íkali:

vrhejte, králi, perlu ped vepe11
) b nedávejte jednorozeného

iy svó. psm a nedávejte syna svého lidu híš-

nému, synm zloinným, národu niemnému. Onen národ Ueskj

vlastni krále zabiji, vrnosti nezná ; nerozvážné jest poínáni,

v- opatrného, pece jeal patrno, /• za-

nbeni lli .,;.». ne orsem eddvod tnoráli

pomluv] napovídal] (srom o meh Heidemann, Petei

o námitkách proti bi

Jan<<\n Heidemann na m tn. bto toii,

vil. nenchlácholila tuk ko \liv ;ir. ibiskupa

Mohui Icého l'eti i i Aspeltu.

I
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že jiin váš jediný [syn] se uruje 12
). Ó jazyku lstný, jak se od- 1310

važuješ nestydatým elem takové vci vychrliti a zváti? Ho-

spodine, osvobo Cechy ode rt nešlechetných a od jazyka

lstného! Stely utrhajícího tob [jsou] ostré, podobné uhlí

pustošícímu. Nech poteni jsou nepátelé ech, protože ja-

zykem svým lhali králi. Král však obdaen jsa darem mou-

drosti a stálosti, odpovdl klamavým a nešlechetným svým

odpomíkm: V království eském až posud mocni byli krá-

lové a knížata, jichž sláva osvítila a naplnila i vzdálené kon-

iny svta. Každý však rozumí, že sláva král záleží ve

množství vrného lidu. Jak tedy slavní oni králové eští byli

by kdy mocni bývali, kdyby nebyli mli mnohý a vrný lid?

A nezatemuje vrnosti ech, jestliže zabiti jsou nkteí
jejich králové. Víme všickni, že mnozí naši pedchdcové,

králové ímští, zabiti jsou, na ústí mee zemeli. Nmci však

byli jejich vrahy. Kdo zabil Adolfa, kdo zahubil Albrechta,

krále ímské? Zdaliž nevíme, že to uinil Nmec? Zajisté,

ale zdaliž proto zloinem vrolomnosti vinno bude vrné

a ušlechtilé Nmecko? Budiž to vzdáleno, nebudiž zatemo-

váno nátrem vrolomnosti veškero rozplození plodistvé Ger-

manie. Svdí vám zprávy starých i kroniky, že nikdy zabit

nebyl nkterý z král eských skrze echa, ale skrze Nmce
a Alamana, a kdyby snad nkterý z ech zloinnou ruku byl

vztáhl na svého knížete, celý národ by pece proto nebyl hoden

hany. Apoštol Petr proto nebyl zlý, teba Jidáš byl nejhorší.

Pidal opt král slova: Co jsem psal, to jsem psal; jedno-

rozeného syna svého Jana slíbil jsem echm a uiním, co jsem

slíbil. Ba i snáze jest mn ztratiti syna nežli víru. I pravil král

:

Všem je známo, že pi každé vci naskytuje se

Jedna vc, jež je horší, ostatek toho však [je] lepší.

Co lepší, chválím, tak klamu násilí já, jenž nejsem niím.

Stává se však píliš nenávidným vše, co jest vadné.

Chválilo-li by se dobré, pro zlo a se neodmítá;

Když chybuje Walther, pro trpí Otto nebo jiný,

Nech nese hích, kdo sám dopouští se viny

;

Jidáš zhešil, ale Petra neposkvrnil,

Petra nedotýká se tento zloin, jenž Škariotského skliuje.

12
) Srovn. pozn. 10.
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Kapitola ' 7.

1810 .lak císa Jindich Jauovi. prvoroženci svému, ve Špíe i

8^.1. dhernou slavnost satku vystrojil léta Páo 1310, dne 1. sárí.

Potom ve Spíe vidl jsem Blavnosti podivuhodné.

Bohatství s rozkoši tam bylo veškeré.

Rytíské lny - radovánkami tam byly Bpojeny

Jazyk nedovede vypovdti, tak ani nebude umti vy-

ložiti

Oné královské Blavnosti, protože takové véci neumím.

Nebol když nestálosti neznalý, ale ve slibech nejvrnjší

pan Jindich král, kníže ímský, vyplniti chtél všecky sliy.

dokonati zasnoubeni a synovi Bvému prvorozenému zamj

vystrojiti nádhernou Blavnosl satku, poslal služebnictvo a

povolal ovšem mnoho knížat a hrabat i pánu. kteí jedno-

mysln svolili a ke dni Blavnostnímu do Špír-u provázeni ra-

dostí, .jak král byl poruil, pišli, íeboí nastával den nej-

slavnjší, jenž ku poct slavného onoho krále v pamti bí

iu;i býti uchován. Poslal také do Špira, msta královského,

abj všickni jednotlivci Bebe a Bvé véci uchystali ku poi

;i konání Blávy oné Blavnosti. Poruil tedy král obst •

vatelm svým, aby ve Špíe na miste dosti Širokém .i roz-

lehlém, po boku hlavního chrámu Špírského, jenž smuje
i. Btoly, Bedadla, lavice ;t stolice zízeny byly dílem

umlým ;i jemným, jež by Blušn se hodily k stavu dstoj-

jti královské. Což vse Be Btalo, dle toho jak t«> nejlépe

poruiti dovedlo nadání a ruka stavitelv. Opatila

opatrnost králova, by k hostin královské nenedostávalo

hojné zásob] všech vci potebných. Když posl eckj

píprav] a poteby k nádherné té Blavnosti byl) uchystány,

lile. .lne 30. -rpna. tu j(
-• istného a Zbožm

tehd) pipadlo na pondlí 1

), slavný král S královnu Mar-

kétou, chotí svou. a novou snoubenkou, pannou Eliškou, jako/

i: 1310 pipadlo 9i Slastného a Zbožného 30 srpna

(1. li. nikolii ni pondlí; Palackj II . i mi mim, že teba

kronikáovo ml.on dne v pond tcd> Janovi udlen]
v léno dm- SI. trpná, '"- t ;i k t lini po nm opakují, a dvody jeho ne<

|s"il r-i/ti"-:
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i s pevelikým množstvím knížat a šlechty i za veselého a 1310

jásavého zvuku všeho druhu nástroj hudebních ubíral se do

Špíru. A když již nastávala hodina tetí, do bran msta Špír-

škého vkroilo veselé shromáždní. Ó jak veliké tehdy iny
pocty spatily oi mé ! Stny dom vn odíval kment a nach,

v oknech, u míží a u dveí stál pomíšený zástup radujícího

se lidu, dívající se z daleka, aby spatil moc královu, úprav-

nost králové a picházející nevsty. Pi pronikavém zvuku

hudby a znní zvon slyšel jsem hlasy mnohých íkajících:

Spasení, sláva a est 2
) i moc bu tob, králi náš a pane. Po-

nvadž jsi ty pán náš, král mírumilovný a slavný, po tvái

tvé touží veškerá zem. Volají také mládenci a panny, starci

s mladšími jednomysln kouce: AC žije král Jindich se sy-

nem svým na vky. Zástup pak, jenž se byl sešel na den

slavný satku královského, jenž se ubíral naped a následo-

val, byl nesíslný a význaný odvem ozdobným. Po tomto

veselém vjezde následovala veselejší hostina pevesele hodu-

jících. Hodoval král s knížaty a rytíi toho hodnými. Králová

pak s novou svojí dcerou a svou slušnou družinou velmi ve-

sele zídila hostinu, o které jednomu každému dáno jest dle

jeho postavení, eho bylo teba, a i nadbytkem nemálo; ho-

dovali všickni skvle. Tato pak hostina byla jen jakoby n-
jakým oznámením a úvodem k vci budoucí. Okolo pak ho-

diny deváté onoho dne král poruil svolati k sob knížata a

volie svaté íše, kteí tehdy byli pítomni, a pemnohé jiné

šlechtice, pi nichž byla njaká moc a znalost, a pravil k nim :

Vy víte, vece, proto že sami jste byli pítomni, jak nedávno

ve Frankfurt jednalo se o království a králi eském s vlí

vás všech. Nyní tedy, jak jste tehdy radili a svolení dali,

zamýšlím království ono odevzdati jednorozenému [synovi]

svému Janovi jménem a rozhodnutím svaté íše. Aby pak mu
právo mocnji pipadalo, pannu, ddiku zákonitou onoho

království, dnes jemu manželstvím pipojiti nás tší. Násle

dek toho pak jest a spravedlnost porouí, aby dnes králov-

ství to syn mj od íše v léno pijal a následkem toho i ji-

ných knížat titul a jméno obdržel. Odpovdli kurfirsti i jiná

knížata i šlechticové království kouce: Není, pane králi,

-) Podle Apokal. 19, 1.
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1510 pi tomto Sinu nijakého nyní potebí jedn;1ní, protože vše

divé ve I rankfurt zralým úradkem bylo naped prozkou-

qo. Dále nyní nezbývá nic jiného v té záležitosti, le jen

pímo pistoupiti k inu. Slovo královo líbí se nám všem; co

déle bylo uvažováno, musí Be rychleji dokouiti.

ni dlouho se jedná, nech rychle se provede,

Nyní rychle bud dokonáno, co tehdy jednáno,

Co zalíbilo s^' králi, to dodává Bily zákonu.

M> souhlasíme s tebou všickni, králi, protože víme,

Že tj spravedliv jednáš a hledáš úmluv míru,

\ !n\ doufáme, že ratolest, jež ti vzrostla,

Syn znamenitý, bude Šlechetný a zahánjíc! zla,

\ ie potom králem tob podobným panským bude,

A nikdy Lehkomyslným, to ukazuje vek mladistvý.

s tímto mladým jinochem velmi moudrým
M> Bpolu Be radujeme, Se má býti Cechem.

Tak tedy konec této porady dal po< Ltek nové radosti

již picházející. Nebo pibrai bí všecky kurfirstj íšské, kní-

a i jiná hrabata, kteí tehdy hýli pítomni, k Bíni doma
Bospodinova, totiž ke vchodu vtšího chrámu ve Spíe -

rem k západu, král Blavnostn "dru jsa rouchem královským

pišel, žezlo maje v ruce, i sedel na stolci, korunu zlatou

nesa na hlav Bvé. Já pak tehdy by] jsem uvnit v chrám,

Bohu konaje povinné hodinky, a hle, náhle hrozný jakýsi

/vuk velikosti svou podsil mne. jako > zajisté hrom pichá-

zel s velikým zvukem, a jako lámání všech stromu bj

dalo a domv, a jako \>\ sráženi se dlo zbraní a velikých,

skal. Stal Be jako by a nebe náhle zvuk a hlas

Imi Btraálivj následkem pokiku lidu Be radujícího a sbha
e brj liudii) všeho druhu, tak že Be zdálo, jako by celý

kostel ml ze zakladu býti vyrván. Z kteréhož k t- i k 1 1 napl-

nn jsem by] velikým úžasem a tehdy, <"ž mne Bh raftiž od-

pustiti, více hnul ihou vidti nežli zbožností k modleni

hle jsem bže] i vystoupil jsem na velikou hromadu díví,

abych vidl, co to ji rydalo ohlas tak velikého zvuku.

Spati] jsem tehdy množství veliké, jehož Beísti nikdo ne-

mohl, muzu\ Dražených, rytí B ozdobou rouch rytíských,

na pevysokýcfa koních Bedicích, a uprosted nich .lana, syna

králova, krásou nad jiné vynikajícího, po jehož pravici •; le-
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vici neseny byly na kopích praporce rudé barvy, mající upro- 1310

sted bílého lva, neveliké v potu asi padesáti. Když pak

syn pišel na místo, kde byl otec, vida jej hned seskoil

s kon a sklesl k nohám jeho; i sedl král odn rouchem

královským na stolci dosti vysokém ; když pak vykonána byla

skrze syna písaha i slib, jak ostatní knížata je konávali svaté

íši, kríl syna svého Jana ustanovil králem eským, právo,

titul a jméno knížete mu udlil. I podav žezlo království

eského se všemi zemmi k nmu náležejícími z moci

svaté íše právem ddickým jemu a dtem jeho i potomkm
dal zákonit a daroval a potom jej políbil. Vznikl potom

postrach a lomoz vtší nežli díve, nebo tehdy z nové ra-

dosti každý s konm svým vrazil do jiného, každý zlomil

kopí s praporcem, zárove ke he pobízel jeden druhého, brzo

mluvením, brzo dráždním, brzo vleením, zpsobem však ve

všem pátelským a píjemným. Nebo líbí se všem, že Jan,

syn krále ímského Jindicha,

Stal se knížetem, a že jest pro budoucnost králem

On eským, jemuž právo jiných král

Jest od otce dáno, jenž hrabství Lucemburské

Tehdy i nyní udržuje, jenž tak statky na statky kupí

Nikoli mocí lsti, ale mírné jednání

Mu to udlilo, co mu pirozenost jeho odepela.

Ti, kteí žezlo nesou, díve oba byli hrabaty,

Zákony ctností zpsobily, že se stali králi.

Tento otec i zrozenec byli hrabaty hrabství

Lucemburského, jichž nech andlský chrání me.

Když pak král synu svému Janovi stanovil odkaz míru

a uinil jej knížetem, aby mu hodnost královská byla na

vky, objevil se vzrst radostí ostatních. Nebo okolo doby

veerní král vešel na veliký palác, zavolal nevstu i že-

nicha ped pohledy pítomných knížat i šlechtic. Pan Jan

však, arcibiskup Kolínský, 3
)
pedeslav slova k manželství po-

tebná s Janem, synem královým, pede všemi zákonit spo-

jil za cho onu pannu Elišku. Pomyslíš, jak veliká tehdy

vzkvetla veselost v tak jaré družin z dojmu veliké ra-

3
) Arcibiskup Kolínský slul Jindich; srovn. výše kap. XCVL,

pozn. 2.
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1310 dosti V Každý, co chtl, pronášel, a piet nikdo pi vzr-

stajícím kiku jinému rozumti nemohl. Nová snoubenka snad

oné noci odpoívala bez ženicha, atak celý onen den všecek

v radostech se ztrávil. Následujícího pak dne asn z rána.

když slunce již vyšlo, ped ložnici nevstinu jsme pišli, a

abychom ji spatiti mohli, néjaký as jsme ekali. Okolo

tetí hodiny dvée komory se otevely, nová nevsta matku

královu, paní Beatrici, a královou majíc po obou bocích, vy-

vedena z ložnice, jichž pozdravení však tehdy pítomným

opatm nikterak nebylo odepeno, následkem však vci od

nás díve v krajinách eských nespatené nastalo nám podi-

vení úžasu plné. Nebo vycházela tehdy nevsta z ložnice

své s rozpuštnými a volnými sem tam po ramenou Bvých

vlasy zcela bez vínku a koruny, o/dob hlavy, všecka odna

pedlouhým jen rouchem francouzským, a když ponkud po-

kroila od ložnice, král i všecken lid jásavým zpvem, zvu-

kem trouby a rohu a všemi druhy hudby až do niternjšího

kru chrámu Spírského dovedli nevstu, i my s ostatními

jsme se /.a ní ubírali. Pan Petr, arcibiskup Afohuský, odn
jsa rouchy biskupskými, konati chtje slavnost mešní u oltáe

tehdy stá] uchystán. Zaata tehdy slavnostn bohoslužba

mešní o Duchu svatém, po skoneni evangelia ženich a

nevsta ua zemi ped hlavním oltáem se položili a dar po-

žehnání od arcibiskupa obdrželi, což však konati Bnoubenci

v echách nikterak nemají ve zvyku. Potom pistupujíce

k oltái Hospodinu obt pinesli, jakou náleželo. Skonena

mše, ale pikroilo se k nové radosti.

Kupit ulil < II.

.lak Batek Blaven > nejvtší nádherou a o sporu arcibiskup

Mohuského a Kolínského tehdy vzniklém léta Pán 131a

Hned po mši hostina tehdy provedena peveliká a s ve-

likou nádherou dokonaná. Nebo k onomu místu, které jest

p.. boku hlavního chrámu Spírského, na nmž opatrnost krále

Hlinského byla kázala zíditi Btoly, Bedadla a všecky vci pro

hodující potebné, dovedeni jsou - plesem ženich a nevé

dnve bylo vše moude a Blušn zízeno a pipraveno; potu
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stolu, široký onen prostor zcela zabírajících, zvdti jsem ne- 1310

mohl. Pi stolech onch usazen byl každý jednotlivec k jed-

notlivým místm sob vhodným. Stoly zajisté králv podlé

oné polohy byly po levici, královen po pravici. Když pak

již chléb byl pedložen, a oba králové, ímský a eský, ho-

dovati chtíce dle obyeje ruce své si umývali, vznikl spor

mezi arcibiskupy Mohuským a Kolínským, který z nich by

se zdál vtším. Nebo pan Petr Mohuský zaujímati chtl

pravou stranu krále ímského, aby pan Jan') Kolínský sedti

musel po stran levé, naproti tomu pan Jan Kolínský : Mn,
vece, zasedání po pravici právem piuáleží od starodávna.

Tímto zpsobem velmi hádav peli se ped králem. Tento

práv zápas byl by se stal skoro zatemnním veškeré radosti,

nebo mnozí z jejich pátel a sluh jali se utíkati ke zbra-

ním, tak že v mst onom náhle povstalo prudké pohnutí.

Král tedy ímský vda, že bude asi stará píina sporu

onch arcibiskupv, oba ujav laskav za ruku dovedl na svou

hospodu, kde uspoádána soukromá hostina, a hned ustal

vzniklý spor boulivý. Od starodávna byl jim spor a píina
taková : Když tito dva arcibiskupové, Mohuský a Kolínský,

jsou na místech njaké soukromé hostiny, vespolek se ctí

pedcházejí a nikterak nezávodí v tom, kde by kdo sedl

anebo jak se ubíral, nebo na míst a na hostin soukromé, ne-

slavnostní, kterýkoli z nich druhému ped sebou dává ped-

nost; když však král ímský slaví dvr nebo slavnost n-
jakou, tehdy jeden chtiv nad druhého vyniknouti spchá.

Spor ten není nedávno nový, nýbrž zastaralý. Nám pak tomu

pevelmi se divícím eeno bylo ode všech starších : Od cí-

sav a král ímských, kou, rozhodnuto bylo asto v ped-

chozích asích, že Mohuský v krajinách Nmeckých, Kolínský

v Italských, Trevírský ve Francouzských krajinách zasedati

mají po pravici knížat ímských. Toto rozhodnutí císaské ne-

dostauje, ale posud pro zachování práv svých kostel drží se

sporu snad zbožného. O tchto tech arcibiskupech jest ta-

kovéto pravidlo obecné: Kterýkoli, Mohuský, Trevírský, Ko-

línský, jest kancléem íšským; z nich Mohuský má titul

i

1

) Jak již svrchu (kap. XCVL. pozn. 2) naznaeno, arcibiskup Ko-

línsky slul Jindich.
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arcikanclée v Nmecko, Kolínský v Itálii, Trevírský ve Fran-

cii, pedi pak Mohuský dstojností, Kolínsky mocí, Trevír-

ský starobylostí. Nebol Trevír, jak vypravuje kronika Tre-

vlrská, dlouho ped Hunem založen byl Bkrze Trebetu, jeni

by] z rodu áoneova. *)

Necht ustanou spory, nastanou hostiny skvlé.

oívíce zajímá každou mysl zbožnou o slavnostních ho-

Btinách nežli domácích sporech BlySeti vykládati. Vidli pak jsme

na oné obecné hostin urozený zástup hodovník a ad mou-

de rozestavený Bluh. V cele všech stolu na míst vyni-

kajícím pod nachovými záclonami a hedbávnými oponami po-

rno* I pás peskami ošitých do kruhu napjatými a vkol

sedadla královského rozpjatými slavn Bedél Jan, novy král

zárove a ženich, velikého krále syn. Dále jako slunce mezi

hvzdami záí, tak on jasnou tváí Bkvle záil pede vfi

knížaty, kteí hýli pítomni; nebo tváe ostatních knížat di-

vily >e mu, viickni toužili tehdy spatiti tvá tohoto pem-z-

ného knížete jako tva Šalomounovu. S obou stran po boku to-

hoto nového krále -lana sedl tak veliký slavný poet vsne-

Sených knížat, hrabat, svobodných pán, Šlechtici) rzných,

ze všem na to hledícím nzas psobil: rytíi pak, kteí u stolu

králova posluhovali, na ozdobených koních Bedíce jaké-

koli pokrmy, co nejslušnji ád zachovávajíce, pinášeli, pi

emž ji' pedcházel] a naped brálj trouby, rohy, bubny,

chory. Pecházelo neví stoly hodovník silné ozbrojeni

znamenitých záících ozbrojenc, jež k ochran veselosti bylo

ureno. Uprosted hodujících ped stolem královým vztyei

byl znamenitj praporec, mající znak království eského;

jejž kdy/ jsme spatili, duch náš potšivé byl oberstven, a

nejsouce nevdní /. takového pohledu, jali jsme se vespolek

íkati: Velebíme Boha nebeského, že pede všemi zde pi

tomnýmí na znamení útchy budoucí praporec ueakj tak

-oko dnes vyzdvihl, .liz po vli Boži lov. jenž posud pod-

léhal. ve8pod ležel, luzo se probudí, bude bojovati, ZVÍÍ

nebude báti- Krášlila svatbu tuto tak veliká

..a bohatství od dob] mladí svého nikdy ne

Melo bj l'.\ti .Niiuiva', jak tomu chtla potst, n/ ob

[G "- v
. \IU. 110 poval tato uanaaumári

.i (i Kl; lil . /\l itr. 611—11
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vidl jsem podobné, ale abych pravdu vyznal, nádherou to- 1310

hoto slavného svátku onrauje úpln schopnost má vyprávcí;

my, kteí jsme na slavný onen svátek hledli, íkali jsme

tehdy vespolek: Kdyby slavný onen kníže eský, král Vá-

clav, otec nevstin, posud žil, tak velikou svatební slavnost

vystrojiti své dcei sotva by dovedl nebo snad by nedbal.

Nebo, o kterém králi eském jsme kdy slyšeli, že pro satek

syna nebo dcery shromáždil tolik arcibiskup, biskup, vé-

vod, markrabí, hrabat? To vše piísti se musí milosti Boží,

i doufati jest, že Bh se chce smilovati a vykoupení poslati

lidu svému ; to pak dal nám Bh znamení, že dobrotiv

shlédl na pokoru dívky své, paní naší.

Tehdy srdce naše v bezpené nadji více radostí

Pojalo, protože milá nevsta vysoko byla postavena,

A že chvála tak veliká se jí udlovala, jako

Samé králové ímské, protože ob
Mravy jsou zdobeny a dstojností k sob se druží.

Po této bohaté hostin hodovníkm obnovily se zábavy,

ale rzným rzné; nkteí zajisté tancem, jiní hrami rytí-

skými se baví. Slavné msto Špírské bujnou ozývalo se ra-

dostí, a jen hlas jásotu a pozdrav v píbytcích všech se

v nm ozýval ; málokterá byla v onom mst ulika nebo ná-

mstí, po nmž by se neubíralo hrající si kvetoucí rytístvo,

i samých postroj rytíských bohatá nádhera lákala ku podí-

vání oi všech. Pi oné pak he pšáci, kteí pi tom stáli,

divili se kopím okrouhlým a silným, jež echové v rozmachu

mli pod svými pážemi, ale i jezdci Rýnští opatení pílbami

se jich báli. Bylo tlusté kopí eské jiným na délku a sílu

nepodobno, a když nkterý úastník eský zamávav kopím do

stedu šrak s návalem vskoil na koni poskakujícím, ve-

škeren lid pítomný volal: Ejhle ech, ejhle ech! Nikdo

útoku jeho dobrovoln vstíc se nestavl, a jestliže kdo ná-

hodou již pes cíl neopatrn pešel, aby s picházejícím se

nepotkal, vyhnutí s konm vyhledával, pak-li že však nkdo
naproti se postavil, tak velikou ránu od kopí eského si

utržil, že nejednou kopí narazivší, se zasaženým útrpnost

majíc na maliké kousky se polámalo. O této he a rytíském

cviení více psáti nezamýšlím, aniž byl bych o nm uinil

zmínky, kdyby se nevztahovalo k sláv a poct nové nevsty,
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isio již potšil Otec milosrdenství, jenž požehnán jest na vky.

Když tedy den hostiny chýlil Be k veeru, aby dokonány byly

i k\ požadavky K svátosti Btavn manželského, po ped-

chozím Bvatém požehnáni na jednom loži Bjednoceni mladiství

ženich a aevésta. Boulivé veselí však vkol stojících a ra-

dujících se nepopávalo klidu pospolu ležícím v oné noci

následujícího dne / rána Be vstalo, v radostech pokraováno,

a tak oji-t onen den i celý as onoho týdne na veselé áely

vynaložen a uren.

<» tak velikých slavnostech a estných cínech králových

Velmi mnoho byl bych napsal, kdybych nebyl mnichem.

Kdybych povdl více, Boad by to bylo škodlivé.

Nechu by snad psobil tento spis, nebo by jej odmítali

Nkteí kouce: Maji jediné duchové

Opravdu klášterní psáti vci duchovní.

O vci Bvtské mnichm etba jesl zbytená.

Tm odpovdti chei takto: Tomuto uiti

\ vdti vš<- BluSl komukoli, nebo nalézti

Ka/dý bude moci v inu tom, který Be tenkra- Btal, to.

/ eho by chválen a milován byl král nebeský.

Právem chválí se Bh, <>d nho/ panna dobrotiv

Tak povýšena a na vysokém Btolci usazena,

.Ir/ stála opuštna a velmi sklíena.

Tak my doufejme a upímným srdcem prosme,

.\!i> nás Bh vzdálil / tohoto zuivého Bvéta

\ usadil na trnech i spojil s obyvateli nebeskými.

Kapitola (lil.

•lak Jindich, král ímský, ti vojska zárove na ti \_\-

pravý uchystal a vítzství na všech ml a jak .lana. syna

ého, - nevstou do Kolmaru ze Špíru s sebou vedl léta

Pán L310, \ msíci zái.

Když pan Klimeiit Y. papež Jindicha, krab- ímského,

tolské listy bullami opatené i Bkrze slavnostní

/•• pti tom réena nezapomináao na ukuly dležitéjttí, btota.

ll< iili-m.iim, Peter ron tspelt, ^\\ ic.o— 161.
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poselstva pemnohá tím milostivji, ím snažnji zval ku pi- 1310

jetí koruny císaské, a mnozí z mst Italských a Lombard-

ských samého krále pebohatými sliby a nesíslnými dary

pozývali,
1

) král velikodušný, aby skutkem i jménem se stal

Augustem, za hodno uznával pivoliti k tolika a tak velikým

pozváním. Vda však král tento moudrý, že moc protivné

strany, to jest tch, kteí nazváni jsou Guelfové, není nepa-

trná, i krajina jejich horami, náspy, msty a lidmi velmi že

jest pevná, a že silné vci písluší pokoiti velikou silou,

rozhodl se vejíti do zemí onch rukou silnou a napaženým
ramenem silných váleník. Sebral tedy král hojné vojsko

rytíské, vstoupiti hodlaje v území Lombardské. Bylo pak

vojsko ono slavné sebráno z rytístva velmi vybraného, jež

za Rýnem k západu sídlo má. Jakkoli pak díve dávno král

žoldném žold udlil a ode všech, kteí s ním na výpravu

mli vytáhnouti, slib poddanství pijal, pece teprv nyní ve Špíe,

satek oslaviv, král uril, kde a kdy by se vojsko jeho mlo
sejíti. Vyšel tedy rozkaz 2

) od krále Jindicha, vždy Rozmno-

žovatele íše, že všickni, kteí s ním chtjí táhnouti do Itá-

lie, v den sv. Remigia 3
) konen pipraveni býti mají v Cu-Octob.l.

rycím. O této první výprav, jak již podoteno jest, rozhod-

nutí královo všem bylo prohlášeno; druhé pak výpravy, jež

tehdy podobn ve Špíe byla pipravena, tato povstala píina

:

Byl a jest až posud hrab Eberhard z Wrtenberka, podnt

vrolomnosti, nádoba zkázy, niitel míru, nejlepší návodce

nesvorností. Ten tedy zaslepen jsa neestí loupeživosti, jakož

i nepravosti, jakkoli byl bohatší nežli vtšina hrabat Rýn-

ských, vždy se ve zbsilé osobivosti na odpor stavl kníža-

tm ímským, aniž posud sestárnuv ve dnech špatných touží

ustávati od obvyklých hanebných skutk v. Byla pak v bo-

hatství a velmi opevnných hradech tohoto hrabte taková

moc, že hrotu osobivosti jeho žádný z králv ped tím ne-

mohl zlomiti jakoukoli potykou. Za nešastnjší se pokládá

veškeré Švábsko, protože v nm leží hrabství tak niem-

ného lovka. Ošemetnost jeho staví tvrze, vyvrací kláštery,

udržuje loupeže a záští, rdousí muže, obnažuje ženy. O Bože

x
) Srovn. Bohmer, Reg. imperii 279.

2
) Podle evang. Lukáš. 2. 1.

3
) To jest dne 1. íjna.
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1810 mj, postav jej jako kolo a jako Btrnisko ped tváí vetru,

kopí vzbud proti nmu. jenž rozptyluje stádo tvé. Viz, Ho-

spodine, a uvaž, ze i já sám jsem vidl nespravedlivost b

odpor i msté Švábském, jemni mnoho /Umo byl zpsobil

onen nepítel. Pozoroval jsem Bkutky jeho a užasl .ismu. kdy/

osoby tak duchovní jako svtské rozliné vidl jsem jeho

zbrojnoši rSech vci zbavené. Nebo jsem jist, že ty Bosno-

dine veliký a hrozný, .jen/ j^i oslabil moc Faraónovu, niem-

nosí Neronovn, nebudeš* dlouho snášeti nkrutenstvi tohoto

hrabte, anebo rozhodneš-li, zmníš povahu jeho v lepši, shlédni.

Hospodine, na slzy sklíeného lidu a ui. co chceš, - tímto

neohrabaným hrabtem. Vzbudil tedy Hospodin ochrání

osvoboditele lidu svému, nebo tento pan Jindich, král ím-
ský, podnícen jsa tak láskou k mnu jako voláním lidu. kdy/

jsme my ješt zstávali ve Spíe, proti Dému zídil silné

vojsko; nebo svolal král k sebe rychtáe, konšely a starší

z limu. Heilbronnu. Wimpfenu, Nordling, Essling a mšan)
z ukterých jiných mst íšských, muže piinlivé, a pravil

k nim: Kik z lidu tolikráte zaznl v uších mých. že není

možno, abychom pehlíželi násilnické iny tohoto hrabte;

k uléení jejich mínili jsme stanoviti takovéto rozhodnutí:

Chceme pak a /a //ikon vám dáváme, aby veškeren lid va-

šich mst, .ion/ mže choditi do války, sebral Be jako jelen

mu/, a osobivosl tohoto hrabte abyste zvykem váleným ne-

pátelsky vy vespolek spojení potlaili. Abyste pak ve zbran

rál< seleji se odívali, všech dam. poplatkm a Blužeb

císaských, jež se nám konávaly, vás i msta, v nich/ by-

dlíte, od nynjška osvobozujeme na sedm let, a hrab z Weins-

berga, 4
) muž Btatený, budiž náelníkem vaši válk] a vojska,

tané po vli králov hned vesele v etách se shromažo-

vali a proti obecnému nepíteli mnu a vlasti - vtší odva-

hou bojovali; že pak pi nich stala ochrana božská, zvítzili

kupci nad ním. jenž Be nebál, že by byl pemožen skrze cí-

lebo na nho doráželi, mst a hradu jeho dobyli, a

zástup] "ii> mšanské skoro v každékoli poty< tžily;

cokoli / tvrzí hrabcích rukou mšanskou dobyto, hned

1

Ji li kolem tímto byl poven dne II sál 1810

I
-
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vráceno z koen. Tak veliká pak porážka Hospodinova dotkla 1310

se tohoto nepítele míru, že ten, jenž díve tvrzí opevnných
ml okolo osmdesáti, bhem dvou let podržel sotva osm. Ne-

bo skrze ty, jež ped tím byl utlaoval, potlaen jestr"') tof

zajisté zmna vznešené pravice, že tak štítem zahání se štít.

Proti tomuto hrabti ve Špíe ostí druhé výpravy bylo

obráceno.

Nebo byl tento hrab lehký a podntem neesti,

Byl i nenávidn tento hrab píliš zloinný,

Nazvaný Eberhard, který není ke zlému váhavý;

Zizoval hrady, nedosti dbaje hvzd nebeských,

Olupuje všecky, ml zlodje sobe pidruženy.

Do té míry zuivého nikdy jsem nespatil Švába,

Jako jest tento Šváb, jehož obra brzy, Kriste.

Tetí též výprava v témž onom ase ustanovena a za-

ízena od krále. Nebo král, protože poslati chtl syna svého

Jana do království eského, království pravím tehda dosti

zmateného a závadami zahrnutého, vdl naped, že tam syn po-

tebovati bude mnoho rytístva. Poruil tedy král skoro veškerým

knížatm a hrabatm ped Ptýnem, aby všickni pipraveni

byli jíti se synem jeho do zem eské. Rozkaz královský

tehdy byl takový: Všickni, pravil král, dne 24. záí u No- Sept. 24.

rimberka konešn postaveni budete a synovi mému do ech
pomoc pinesete. Žold vojenský pemnozí pijali a novému

králi stálé poslušenství slíbili. Tak tedy tato ti vojska ve

Špíe byla pipravena a zízena, a všem se s pomocí Hospo-

dinovou zdailo. Opatové však a šlechticové eští, kteí tehdy byli

pítomni, pravili králi: Lid, kou, pane a králi, jenž v e-
chách jest, píchodu syna tvého, krále svého, s touhou oe-

kává, nebo jej strana protivná znepokojuje ; nyní tedy do-

vede nco málo zbrojnoš v království více prospti, nežli

kdyby jich pozdji bylo tisíc. Kdyby však nyní prodléval.

pane a králi, syn tvj s píchodem, pomocníkm našim zou-

5
) O prbhu války srovn. Stalin, <. Wurtembergs, III.. 123 n.

(Heidemann. Peter von Aspelt 163). Eberhard byl ješt v letech 1307

a 1308 spojencem Jindicha Korutanského (srovn. Keg. II., . 2139>

2140, 21G8), proto jest pravdpodobné mínní Heidemannovo (FDG. IX.,

str. 490, 507), že válka proti nmu zahájena vedle jiných i z toho d-
vodu, aby nemohl Jindichovi pomoci.

Kronika Zbraslavská. -8
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laiH falství, odprcm j»ak útchy pibude. Pošli tedy a námi nyní

krále našeho > malým potem, a bezpen zvítzíme nade

nu aepáteli Bvými. I\ 6emai král ece: Nedávejte ma
takové rady, abych Byna svého a dcera tak náhle od sebe

propustil, dítky tém nedávno mn zrozené, jež mne Bh
emohonci dáti se rozhodl k veliké mé útše; užiji na aa
elé pítomnosti tchto dtí, a tšiti se bude v nich d

má. Ani/ pece z té píiny z rukou našich se vymknou

hy. chci pak. aby kde já jsem, tam i oni byli, a vy

ckni s nimi na as pi mn abyste byli. Nebo ejhle, nyní

postoupím k Alsasku do msta Kolmaru, a dti mé pojdou

mnou tam, i v\ pjdete, [stalo se tak, nebo nebyio [nikoho]

/. tch esech, kdo by se odvážil odporovati slovm královým.

Kdy/ tedy uplynulo osm dní a po naplnní slavnosti Bvaiební

dali Be na cestu král i králová, ženich a nevsta Be vším

zástupem dvorským ze Špira ;i pes Weissenburk, Hagenan a

Strassburk se ubírajíce, pišli do msta íšského, jei Blove Kol-

m.ir. Bylo tam našeho trvání plných osm dní, tas ten vsak

nebyl nikterak marné vynaložen, ale celého užito na respolné

potšné hovory a užitené rady Pišla tedy a nastávala ho-

dina, ve které ml pan Jindich, král ímský, do Lombardie

táhnouti, b Jan, >yn jeho jednorozený, do (ech ustoupiti,

protože nutno dležití práce obou toho vyžadovala.

Kapitola CIV.

1

1 zármutku, jejž mli rodie pi odchodu jednorozeného -

• ho.

Ale jak veliká bychom se domnívali, že tam vznikla bo-

trpkosti mysli, kdy/ rodné prudce milující od mílová*

ných d< chlapc oddlí jediná chvilka asová; co íci

mám o rozlouení tch, kteí poutáni jsou pílišnou láskou?

Bmutku j' bI plna a trestem mluviti

zpvu onom žalostném i smutném náku.

inili rodie propouštjíce Byna,

Myslím, že není to lehké, když Be kií jen: Bda,

la!
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Bda, bda! tehdy volati poala matka trpce, i.íio

Pemnoho prolévajíc slz a v prsa se bijíc,

Vidouc odcházeti plod ze sebe vydaný.

Sám otec jest smuten, velmi smutná byla matka,

Denn plakala, tšitele odmítala,

Jež takto íkala, když pohlížela na syna:

Ty svtlo oí mateských, synu mj,
O sladký rozene, že já tak od tebe jsem odluována,

Jest krutjší nad smrt, protože t snad budoucn mé
Oko nikdy nespatí. To bude pro mne smrt.

Tak se louila, ale kolik vzdech vydala,

Verše ani prosa pln nevypovdí ani výklady.

Nebo do té míry mateský cit mateské lásky syn jedno-

rozený pobouil svým odchodem, že šastná ona matka naí-

kajíc naíkala v noci a slzy na tváích jejích denn, a není,

kdo by ji mohl potšiti ze všech milých jejích. Poslední noc

pede dnem rozlouení následkem nejtrpí trpkosti bolesti

strávila beze sna pro nastávající nepítomnost milého po-

tomka
;

po dva plné dni milující matka, nasycena jsouc bo-

lestmi, nechtla nieho pojísti, aniž co pila. Nebo slzy byly

jí chlebem ve dne i v noci, a pohár s pláem mísila trpce.

Hlas její slyšán jest, náek a bdování, naíkající pro od-

chod synv, aniž od koho dala se potšiti. Bylo pak kolem

oné znamenité králové Markéty, matky nejvíce milující, vi-

dti velikou bídu. Pišli jsme pak k ní, chtíce nabýti dovo-

lení ku poslednímu s Bohem dání, a našli jsme ji v úzké

komrce s hrabnkou Julišskou a s jinou urozenou paní ža-

lostn sedící a plaící. Lichotnými tehdy šepoty útchy páni

opatové eští ducha plaící matky jemn konejšiti se pokusili

a zarmoucené královn takto pravili: Nech se neznepoko-

juje, paní vznešená, srdce vaše, aniž se obávej, ale spíše

nech se tší a bezpené útchy nabude, nebo do království

bohatého a velmi mocného ubírá se váš syn, aby tam stále

vládl. Tam bude sedti slávou a ctí korunován, a my i lid

jeho jako velikému králi svému a zákonitému vrn mu bu-

deme sloužiti. Není to, kou, píinou k zármutku, ale k ve-

selosti. Ona však neodpovdla mluvícím, protože vzlykavý

náek, zabírající dech, jí bránil. Mezi pehojnými pak slzami

a hlubokými vzdechy matka ona sklíená astji jen onen

18*
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Uio polozvuky hlas vydávala: Jene, syna mj! synu mj Jenel

ó .
; 11 mj! To jediné bIovo dvrné mela v ústech,

:im/ jiného mohla tehdy vydati. My když jsme takové vci

vidli, se 1 k :

i

j í
«

• 1 matkou spolu trpíce a znepokojeni v duchu

prudce jeme zalkali, a kteí jsme pišli potšit znepokojenou

matku, již / tfiitelfi stali jsme se [útchy] potebnými. Uka-

zovaly to potky Blz, vytékající z našich oí. Stali jsm<

tém Drnými, duchem Boustrastným onmvše, tiše pl

od královny jsme vyšli, a tak se nám zdálo, že v zármutku

Brdce se lonime. 1 k od královny za námi rychle po-

slaný pišel a uvedl mís nazpt ve pítomnost této vzneí

paní. Klidnjší pal tvši, nabyvši ponkud Bil zbožná

králová pravila opatm: Že jsem znepokojena, vece, b ne-

mluvila jsem a vámi prve, nepipisujte njakému nevdku.

ale velikosti bolu mého, prosím vás, otcové vyvolení, odevšad

mám Bklíeno8l protože tohoto dne zbavována jsem

útchy, lile. jednorozeného Bvého vám dávám, pi nmž zdra-

vou radon a pomoci stjte, otcové, prosím vás, veškeren po-

klad žádoucí, Bvtlo milováni hodné h vám dávám a

\ žalu takka vzdávám >«• ho v .lanoví, jednorozenci Bvém

milovaném, jej tedy vám celou láskou Bvéuji. K níž opal

ti pravili: Umíte pevné mysli, paní, protože panu našemu

Janovi, synovi vašemu, cokoli pináleží k vrnosti, co k I.

co ku podpoe b co ku pouení, okážeme mysli vytrvalou,

jako/ i oddanou. l'o hovorech se znepokojením a potšováním

Bmíšených opat bl od králové vyšli a do komnaty krá-

lovy, která byla hned naproti, povoláni byvše poslem, vešli.

ekl jsem Btrážci dveí, a vpustil mne. stal pak král Jindich,

tvá maje vážnjší nad obyej, pravici bvou di .. a

pravil opatm toto bIovo: Vaše vypravování, vece, ot<

ri. a >iiii mn oinnj skrze vás piml mne, abyc

vzdal jednu- útchy, minim tohoto jediného syna. Umíte i

pamtlivi, prosím, otcové, že zvlášt na doléháni prosbj

vám Byna Bvého národu jinému, do království zcela

zpi vám jej dávám za Byna, pi nmž stjte

svyku i

'

nm. prosím, pouujte 1

1

jak umíte, stale h velikou mám dvru ve

Kteíž odpovdli a tak ili:



Rozlo

Vrnost naše, pane a králi, k Janovi, jednorozenému 1310

tvému, našemu to pravému pánovi, nebude kolísati pohy-

bliv na vky. Státi budeme s ním upímným srdcem, celou

možností. Po rzných tedy pronesených hovorech od krále

a královny ímské v den svatého Matouše apoštola
1

) oho-8«pt.21.

dine deváté v mst Kolmaru jsme se rozešli. Odešel tehdy

i Jan, král eský, s jasnou tváí a veselou myslí od obou

rodi, potom od onoho dne syn tváe rodi svých nespa-

til až po den poslední smrti jejich; a snad vnuknutím Ho-

spodinovým to tušil prudký náek matin. Ubíral se konen
otec, král ímský, do Lombardie, syn pak se obrátil, kroky

svými míe k echám. Touž cestou vraceli se jsme z Kolmaru,

kterou jsme tam pišli. Když pak pi návratu do Šníra jsme

pišli, znepokojila mysl naši mrzutá píhoda; byl tam lo-

vk posel, který nám pravil: Praha, msto královské, k níž

máte nejvíce nadji útoišt, piinním knížete Korutanského,

jenž se vydává za krále, skrze mladého markrabí Míšeského

Fridricha a jeho vojsko se vzdala. Stalo se to téhož roku

1310 o Povýšení svatého kíže. 2
) Zpráva tato nás podsila, sept. i4.

protože na Praze tehdy nadje naše docela stála.

Toho roku vína a vinice takka úpln zašly, tak že

skoro ve všech královstvích a zemích deset jiter jedinou

lahviku plnou vína vydati nemohlo; všecky vinice Zbraslav-

ské, které jsou všude okolo kláštera v Újezd jeho, nena-

plnily toho asu pl vozu.

Kapitola CV.

O mnohých tžkostech, jimiž echy sklíeny byly ped pí-

chodem pana Jana, krále eského.

Když z kolující pravdivé povsti již vdly celé echy,

že knžnika Eliška se provdala za Jana, syna krále ím-
ského, a že slavnost satku minula, nebylo pijato poselství

o tomto skutku svornou myslí ani stejným úinkem od poslu-

cha. Tm zajisté, kteí povýšení knžniky Elišky, nov

l
) Dne 21. záíí.

-) Dne 14. záí.
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i

tehdy zasnoubené, a útch] království vyhledávali, povst ji-

pinesla radost, jiným však, kteí ji nenávidli, niterné

trápení; / "-li do, že tak v Praze, jako v Kutné

Hoe píznivci králové Eliškj více se povznesli a nabyli více

ducha. Podobn uinili nkteí pánové, kt< ého byli

ii 1 1 1 > > 1 1 1 a páni Sešli Be tedj pánovi Prahy

a / Hor} <•<> nejetnji, o nichž Be /<lál««. /. králové K.

jsou vrnjší, a pravili vespolek: Ejhle Eliška, dcera našeho

krále, pravá ddika království, provdala s<- /a syna krále

ímského .lana. jimž t_\/ kníže ímský ádn a zákonit,

jak ml a mohl, království I levzdal a daroval. Tento

pak Jindich, vévoda Korutanský, jenž na as mi titul krá-

lovský, rozhodnutím knížat, jim/ náleží, rozhodujícím nálezem

odmítnut jest, abj nekraloval v echách Co tedj nyní zbývá

jiného, nežli abychom vrnosl zachovávali onomu králi, jehož

jsme povolali i jemuž právem Dáli Zalíbilo Be toto

slovo všem, aby Be pidrželi jen krále .lana. jenž tehdy ml
pijíti. Air protože, co

Více lidem je známo, hned se všecko rozšiuje,

ani též

c, jež Be vtšímu potu svuje,

porada, jež konánaod pánv a nkterých mšan, brzo dostala

k Blnchu Korutancovu. Želí Korutanec, /e bude zahan-

ben, bude-li nucen vzdáti Be titulu královského a pozbýti

království eského. Pemnozí však byli, kteí osudu Koru-

tancova a hrozícího nebezpeenství /<-l«'ii. Mli zajisté tento

král Jindich nemalý poet mu/u tak mezi méátanj Pral

Bkými, jako mezi Horníky, kteí nikterak / láskj k státu,

alr / i. ukromj prospch, a aby jiné krutovládon mohli

iti a drbati, omyl Korutanských poali Be k vlastní

záhub tvrdí pidržovati. Cbopiv se tedy nešlechetné

\\ i-.i postaral se <> nejhorší pro Bebe k gvé po-

moci podporovatele. Poslal kníže Korutanslrj posly, j
»«

• \ < .
l u 1

Sáíšm Fridricha. 1
) syna markrabí Fridricha, jenž pivedl

i nejniemnéjší lupie, soudruhy zlodj ježto niem-

• r i i bj 1 lynem.

I i idi ;

!

eidige, nho mit der

o ném! arovn. kap \I.\II. potu _. K událostem /<!<• vypravovaným
mi W I ; and Bóbmen S\ A. Sichs. G. X
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nost celé zem oné ze sebe vychrlila jakoby škváry a zmetky; 1.310

nebo jako hrnec vroucí vymítá, cokoli struskovité jest, tak

tyto snesená celého Míšeská niemnost potratila, ku porodu

se chystajíc. Bylo pak vojsko Míšanv náramn veliké, ale

bezbranné, a bezcenuý onen neurozený lid jest jako chátra

Jména tohoto lidu aby zapsámi byla, nikterak nezasluhují

pi jejichž pojmenování lidé mírní a pokorní se dsí; mezi

lidem tím však spíše jmenováni byli Albrecht Ciruco a Jin-

dich z Kokoic-), kteíž oba více niemností, nežli rytístvím

byli známi a povstní. Ti jako náelníci válení k vévodovi

Korutanskému Jindichovi s vojskem vycvieným k zabíjení

pišli a neobstarávali toho, co náleží k míru, ale k rozbroji.

Ti s Korutancem pišli ped Kutnou Horu, a jak díve jinde 3

)

podoteno jest, dne 18. ervence, díve než panna Eliška j a |. 18.

z Prahy vyšla, do samé Hory skrze vnitní pomoc vešli,

kdežto na útk se dala vtšina z onch, kteí panny Elišky

se pidrželi. Synové Ruthadovi, které ped tím vlastní zloba

byla vypudila, s Korutancem vrátili se do svých píbytk,
nebo v Hoe Kutné dlouho bývaly nesvorné strany mezi

Pirchnery a Ruthardy. Nesvornost jejich udržovala srážky,

zpsobovala vraždy, zrady a promny v Hoe to velmi asto

podnítilo, o emž všem, protože to provedeno bylo od nízkých

osob podntem pouhé zpupnosti se závistí, neteba nyní

jednotliv vše vykládati, postauje, aby zkušení vdli, že

nedbalost Korutancova zpsobila všecko toto zlo. Vda tedy

Korutanec, že mnozí z Pražanv oekávají píchodu krále

Jana, a že vstup toho krále bude jeho východem, chtl radji,

aby celé království za^lo, než aby ztratil jméno a titul krále.

Z Hory Kutné s Míšany vyšel a Prahu nepátelsky vkol
obklíil; do msta vejíti chtl Korutanec jakožto král, ale

nejprve lid toho nedovolil. Veliká však ást lidu mstského
více pála šastného osudu Korutanci nežli králi pijíti ma-

jícímu. Píina pak pízn této byla jiná a jiná. Jedni totiž

pjku Korutanci povolili a nadali se, že dosáhnou od nho

-) Jindich von Kokeritz dosvden jest v Praze (v prvodu mar-

krabte Fridricha ml.j listinou ze dne 24. záí 1310 (Reg. II., . 2236);

Albrecht, kterého kroniká jmenuje Ciruco (nebo v jiném rukopise Knuto)

jest snad totožný s Albrechtem Kurtem v téže listin uvedeným.
a
) Totiž v kap. XCVII.
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itio zaplacení, jestliže ostojí; jiní pro bvou nesvornost páli

Korutanci, protože beze strachu pod tímto knížetem nad ne-

páteli se m>tili.

Bda, nákaza smrti Hiltinarovy i.inf nu svdectvím,

Jehož zabili nepátelé \ Praze u veejí chrámových.

Kíž ten posnd trvá. jenž událost takovou pedstavuje,

Vidí jej státi ped vraty bratí Minorit.

Jiní -ami rob jsouce svédomi, majíce na -
•

•':>** vinu. milo-

vali Korutance, aby u-li trestu; nebo ke spravedlnosti a k Boudu

nevztahová] ruky pravé. Jsou i jiní, kteí /. Loupeži chudých

obohatiti se hledli, je kupovali, prodávali a proto v takových

ii potebovali Korutance, pvodce loupeže. Ti všickni ke Ko-

rutanci mli náklonnost, ale nikoli podle svdomí, nebo( ne-

bodu jiných Bnažili se uiniti sob< útchou a hanebným ziskem.

Ne tak, bezbožníci, ne tak! jak velice tchto všech bylo

by žalostiv litovati, kteí ke Bvé zkáze tak veliké zlo -i na-

kupují! Byli také tehdy v mst mnozí lidé, kteí králi Janovi

tehdy pijít: majícímu úst] dobroeili a srdcem zloeili,

kteí však úpln vrn nestáli ani pi Korutanci, ani pi králi

Janovi. Mezi nimiž jedním byl Wolfram, mocný mšan Pražský,

který opt-vnil špitál chudých v Praze *) a radil, aby potravin]

MiMiammi na msto dorážejícím se prodával] i Btalo

mstu Pražskému ku pohoršení a zkáza

Kdo nepítele opevuje, Bebe tr<
-

Kdo nepítele opevuje, velikou ranou Bebe trea

dabuje, kdo nepítele darem obohacuje;

A kdo nepítele kinu. obt škodlivou obtuje.

rokliny tedy prodávány IfíšAanm, kteí prodávajícím

obtíže psobiti hledli. Dovoleno též, aby paní Anna. cho
vévodj Korutanského, v dom Mikuláše od Vže ') Bidlo mela.

jež tehdy, protože byla \ sousedství brány a zdi mstské,
tem. kteí vn jsou, pomoc a pispní dle sil svých poskyto-

vala. I Vévodovi Koiutaiiskeniu se dovolovalo, al>\ DO Vli do

Prahy vcházel a vycházel. Nebo íkali nkteí Pražané: Tento

Eroi roji i \ kap l.\\ \ ví.

i kap. v lil. .1 Wolframoví irova kap.

\\\! potu I

| Mik iila.- -mí Viv x rodo Velí >?n. kap. l.\ \\ \ II poia.

-, budova temského soadn,cp. B87-1
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vévoda Korutanský má jméno královské, lsti nikterak nezp- 1310

sobí, aniž njak dovolí, aby toto množství nikterak nespoá-

dané do msta vešlo, s nkolika málo muži tedy a vychází

a s nimi vchází. Nebo sprostnost nkterých mšan nikterak

netušila skrytých úklad. Následující trpká vc ukazovala, že

v rostlin skrývá se had °). Byli ve vqišté Míšan vn pi
obléhání msta Pražského ležících mšané Pražští, totiž

Mikuláš od Vže s bratími a páteli svými v potu nemalém,

kteí ped tím, jak toho zásluhy jejich vymáhaly, z msta
vyhnáni byli, ale posud ženy, dítky, píbuzné a píznivce mli
v obleženém mst.

Vc jest neopatrná, z toho zla pibylo.

S nebezpeím vede se obrana na hradbách, když útoícím od

obléhaných lstné vítzství se peje ; nebojuje se dobe, když ti,

kteí se tváí, že bojují, protivné stran více nežli své vítzství

pejí a více se piiují, aby byli pemoženi, nežli aby zvít-

zili. Zajisté když láska sjednocuje srdce proucích se, stela

vrací se nazpt, a štít odklouje se, též kopí od nho obrací

se tehdy odvráceno marnou ranou.

Nechci bojovati, když spatím, že stojí

Zde otcové, onde synové od nich zplození.

Když nkdo s bratrem bojuje, nebo dcera s matkou

A s tchánem snacha když bojují, dám se na útk.

Zle se klame, jestliže kdo strká mezi dvée

A práh prst, uskipnutí ho uiní zkušeným.

Nebo tak bohužel stalo se nkterým mšanm Pražským

sprostné mysli, kteí za mír a obec vydávali se na obranu

msta. Tajné pi práci mli odprce, kteí se ústy vydávali

za jejich horlivé podporovatele. Jak pak mohlo se to msto
zachrániti ped rukami nepátelskými, jež obléhatelm spíže

poskytovalo, jež domácí lest a rznost lidská trhala a snášela

to, že závistníci denn vcházeli a vycházeli ?

To pipustil Bh, Hospodin pomsty, jehož ruka tehdy

ješt vztažena byla nad lidem, který ho vinami urazil. Ve
svátek tedy Povýšení sv. kíže 7

) léta Pán 1310 podvodnou Sept. H.

vrolomností zrady celé ono zlopovstné vojsko Míšeské ne-

B
) Podle Yergilia. Fcl. 3, 93.

'') Dne 14. záí.
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1810 pátelsky na dvou stranách mstských, totiž u bv. Františka

a n brány, Bousedící s domem pana Mikuláše od Vže, vešlo do

Prahy, dobylo a pokoilo ji. Tu Fridrich, Jan a Mikuláš, bratí

íecenl od Kokotu 8
), Mikuláš* Hiltprandv, 9

J Meinliu Rokycan-

sky 10
> s páteli Bvými a akterými jinými mštany / msta, vi-

douce lesí a odpor v obci, a Se tak velikému podvodu nemohou

odolati, nechali všech Bvých vcí, a aby aspofl životy zachránili,

tajn ovšem dali 8e na útk a uchýlili bc zárove do Nimburka

nad Labem, jejž tehdy držel Jindich z Lipé, nebo vrnost, kterou

píštímu králi Janovi byli slíbili, neporušen chtli za

chovati. Mikuláš však od Vže s bratry svými a páteli a n-

kteí jiní, kteí díve / msta byli vyvrženi, vrátili Be b tímto

nejhorším vojskem. <> k jak velikému utiskování a násilí

zavržení hodnému vznikla píležitost pi dobrovolném takka

vzdání msta Pražského! Cokoli Be bude moci vypovdti nebo

nap jesl mén, nežliona útrapa, ona bída tísn, jij ne-

vinnost mnohých chudých snášela následkem onoho lstivého

vzdání; nebo z tch, kteí do msta byli vešli, každý, jak flitr],

/aujal dmu kteréhokoli lovka, cokoli tam nalezl, nloupil,

odporující trýznil, klíi od hospodyn násilím obdrženými

vnitek otvíral, a cokoli tam spatil oblíbeného, ponechal si.

a což vtší jest, z lakoty slepého Brdce onen lid Míšeský

lomný zdi a stny v pohostinských domech svých prorážel,

podlah) rozbíjel a doufal, že tam nalezne ukryté poklady.

P< sud až podnes \ našem dom patrný jsou prolomeniny a

stopj ve zdech, kde oni za penzi kopali na zpsob zlodje

nebo myši. Také smrad lakoty zpsobil, že mysli ješt smrad-

lavjši tehdy hledaly penz na dur nejsmradlavjší žumpy. Ti

ve Bmrad bnojišt hledali, ale bohužel v dom mšana
Bbruše, Byna Poplinova,

1

na nejnižším míst žumpy našli pt

I lu Kokotovic srovn Tomek I*, 117 9 Fridrichem, kterj

konával pozdji rozliná diplomatická poselství, byl nás kroniká osobné

d níže kap CXV,
KfikuláJ Hiltprandta jmennje se mezi lenj mstské rady jii

i I 1808, 1804, 1806 a jeité 1818, 1814, 1824, 1826; irovn. Reg. II i

8770, III • . i 16, 176, 188, 194 1024, 1202

odn Rokyt ansktcb srovn. Tomek I-'. 81 1 o

rol, syn Poplinv, byl « poselství ke králi Jindichovi Vil

kap v \ .
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tisíc hiven stíbra. Podobn kdekoli chtli kopati a rýti, 1310

svobodn to inili. Ustanovil pak Korutanec podobným podob-

ného rychtáe, totiž Mikuláše Vaeingera, 12
) jenž v jednání po-

doben byl dvma starcm soudcm v dobách ctihodné Zuzauny.

V oné dob on nejvtší ml platnost jako by z tisíce vybraný,

nebo vykonával nespravedlivost a nikoli soud, nebo pe
vdovy nevešla v uši jeho, sirotkv a nedosplých neušetilo

oko jeho. Kdykoli tuné vepe, ovce a skot nebo jiný dobytek

chudých v mst spatil, poslal sluhy své a holí, sekerou a

teslicí i ohnm [ten dobytek] primfil, aby v dm jeho vešel

a hostinu zpsobil. Jestliže chucTas se ubíral za ním, ti nebo

tyi velmi silné rány za své namáhání a kik od tohoto št-

drého rychtáe bez odmny si vyzískal.

Jaký byl tehdy král. takový tam jest i jeho rychtá.

Nebo všichni se odchýlili, zárove neužitenými se stali

;

není nikoho, kdo by konal dobro, není až do jednoho.
1

' Všickni

se piiují o zloin, když po vin nenásleduje žádný trest.

Jak veliké myslíš, že tehdy snášela obtíže loupeží celá kra-

jina vkol msta, když bez násilné sklíenosti nebylo stední

námstí mstské ani pechod všech ulic? Nebo asto tehdy

v mst tomto páchala se loupež, ponvadž se nedostávalo

ochranné pomoci. Wolfram pak, mšan Pražský, který byl

obsadil špitál, poslal králi ímskému jako rukojmí syna

svého Meialina, a pece jej lidová povést obviovala, že se

pidržuje Korutance a Fridricha, markrabí Míšeského. To

pak mínní zpsobil, že sám vyšed z Prahy navštívil markrabí

Míšeského, stav se tam kmotrem markrabí. Stalo se tedy to

msto slavné tém jako skrýší lupiskou,
14

) ze svár však a

násilmstí stálých stala se Praha tém opilou vínem zabíjení

i stála zapomenuvši, co by jí bylo již užiteno. Do té míry

také toto peslavné msto bylo zbaveno sil, že již prostí pá-

nové se rozhodli na n udeiti a rukou nepátelskou vydran-

covati. To pak jednou skrze Viléma eeného Zajíce bylo by

se stalo, kdyby bratr Heman, mnich Zbraslavský,
1

' nkteré

12
) O tom rode srovn. Tomek I", 321—2.

13
) Žalm 13, 3.

M
) Podle Jerem. 7. 11.

15
) Jest to snad týž mnich Zbraslavský, kterého kroniká \ kap.

CTIL jmenuje správcem domu klášterního v Praze.
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1310 z mšan nebyl naped upozornil na takovéto nebezpeí,

'ni/ až posud svdí pan Walter," jenž od onch uklad-

níkii. kily/ /. rána jíti na Vyšehrad se chystal, na cest o dva

kon livl oloupen.

< > jak vi-lini hlodáš, nesvornosti, ty zlá podlosti,

Ruší smlouvu in tvj všude hanebný;

Bitvj posiluješ, ty více obtíži piná
Kdo -i uvykl Be sváiti nebo lonpiti,

Nikdy se neobohatí, nýbrž b msícem se mní,

Podivuhodné, hrozné nenávisti udržuje v prsou.

Jak zlá jest pohroma sporu, dobe ukazuje Praha
;

Dobyto .jí dvakráte v roce, svárem obtížené.

To uinila Lehkomyslná nesvornost obanská.

Kapitola CVI.

() zvláštní obtíži, ji/ v dobách Jindicha, vévodj Korutan-

ského, zakusil klášter Sedlecký.

Tak velikou nákazou loupeženi za Jindicha, vévodj Ko-

rutanského, trestány celé cechy, žé nejen msta, vsi a osob)

svtské, ale což žalostné jest, také mužové duchovni váude

Bkliováni hýli ve svých Bpolených domech i klášternici.

:k abych pominul mlením o nesíslných násilích obtíží,

jimiž ádové Bvatého Benedikta, Cisterciák, Premonstrát,

Kižovníkti byli uráženi a v ddictví Ukižovaného, to jest ve

svých ddinách denn byli tísnni, zde takka nic neb málo

rozhodl jsem se psáti, chtje toliko maliko o utiskováni klá

Sedleckého nco krátce vyložiti. Obšírné by zajisté bylo

kj jednotlivé vci povdti a žalostné [bj bylo] výslech

nouti, nebo ]>ii tak velikých protivenstvích duch trne ;i nad

tun zlem uzavíti trobj soustrasti žádnj zbožný lovk
nedovede, -lak pak dum Sedlecký mohl požívati míru nebo

prospívati pod knížetem, jenž jej hned pi prvém svém vstupu

všeho zisku, její ml v Kutné Hoe, zbsilou odvahou, jako!

i duchem svatokrádežným odvážil se zbaviti? Nepravost \

Snad Walter, icholattik Vytehradský, <> oémi kronikái nninil

\ kap, I.I\



Nesnáze kláštera Sedleckého. 285

k nepravosti potom Korutanec pipojil, když to, co konventu 1310

Sedleckému v Hoe Kutné nenáležit byl vzal, co na as ne-

spravedliv byl držel, samému opatovi k vykoupení, což

jeho jest. za peveliké peníze uabídl a podal. Nebo když n-
kteí poctivjší Horníci, píznivci kláštera Sedleckého, nedo-

volili, aby Korutanský vévoda urburu ke klášteru náležející

vyzvedl, anebo násilím si osvojil, na nový zpsob vydéraství

poala mysliti nepravost lakotnosti Korutancovy. Nebo jal

se žádati pana Heidenricha, opata Sedleckého, hrozby pim-
suje k prosbám, aby tak veliký jednou a tak veliký po

druhé obnos penžitý mu zapjil. Neslušné tedy a bezbožné

vymáhání dohnalo zbožného opata, že mnohokráte poskytl

pjku vymáhateli píliš násilnému, 1
) za pjku pak mnoha

hiven pokaždé dána byla opatovi záruka, totiž mnoho dvojic

pouhých list.

Mnoho dáno hiven, vráceno málo záruk.

List psaný dán, jímž nic potvrzeno není,

Nebot jako jiskra, jak malý podnt ohn,

Tak prospívají ony peeti k listm pivšené.

Pítomné tehdy pjky opat Jindich proto želel, že tím

pedvídal nastávající sob nebezpeenství. I jiný vynález obtíže

vymyšlen od tohoto krále: nebo pohostinství, o nž jak o dílo

zbožnosti usiluje a nad nímž dle možnosti bdí kterýkoli dm
ádu Cisterciáckého, tento Korutanec poal obraceti v jakousi

obtížnou bezbožnost, chtje astji osobn se svou nechutnou

družinou v kláštee po nkolik dní ležeti, jsa tam nešetrn

hospodou. 2
) Vždy v kláštee tráv klášterními pokrmy živiti

se nechtl, ale rozkošemi královskými chtl oplývati se vším

svým dvorem. Nebo snažil se kníže tento jako hodovník

hody královskými se opojiti, kdežto pece sám jako král za

pokoj a vlast nedovedl bojovati. Spatili jsme však a ke škod
své jsme velmi asto zkusili, že když sám Korutanec meškal

uvnit v kláštee Sedleckém, ped branou na blízku etné

kusy dobytka odnesla a uchvátila ruka lupiova, a nejednou

') O velikých platech, klášteru Sedleckému ukládaných, mluví

sám Jindich Korutanský v listin, dané v Kutné Hoe 28. ervence

1310 (Reg. II. é. 2231), jíž bére klášter do své ochrany.

-) Udání kroniky neteba upírati víry, tebas pobyt Jindichv

pímo v Sedlci listinné dosvden toliko jednou r.1307. Reg. II. . 2136).
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i8io tito zloinci byli / družiny Korutancovy. Snadno nech po-

znají všichni, le takovými hostmi hostinnému domu rychle pi-

bývá Bmrtelného nedostatku.

Kily/ uvnit hostitel jest ohlodáván, vn majetek bo uchva-

cuje, což jiného /. toho vzniká nežli bím chudoby? Ale zdaž

koi táli kláštera k užitku rychlostí bhu Bvého, kdyi

ovce a skot. mimo to i vefteren dobytek b pastvy loupeživá

-ka lupiv odvádla? jak i to málo k Btastnému

osudu sob pipsal kláštei B Uecký, že pozbyl kuní svých

postupn, ale nikoli jediného dne, ale snad snesl stejnou ztrátu,

protože astéji násilná loupeživost drancovala. Jednoho vsak

dne poslán< I koni a nkolika vozy pro díi

Železných Hor a ztraceno, jiného pak dne Šedesát, mnohá)

dvacet, mnohdy více, brzy mén koni uloupeno jest více nežli

sto, jichžto ztráty den a poet zde mn nebylo Lze zázname

nati. Nebo v knize áblov, vdce všech lupi jakož i uitele,

perem železným a na plechu olovném to vše plnji jest za-

psáno. Nedostatek koni všude j»o opatství nevzdlané role

ukazovaly, které místo plodin obilních tmi a bodláí plodily,

z ehož v. i Se

:

Nyní stoji kopiva, kde stával kvetoucí klas;

Bodlák BtOJi a tlili r08te, kde tehdy dohe \ilio.

Nebo tehdy hubené vzdláváni poli urychlovalo se ni-

koli pro tvrce, ale BpíSe pru lupie, zem tehdy nehojm

évala ;i nehojn se klidilo; ale zdali pro nehojnost semene

iude se rozkládala na statcích tvých, <» skli-

enj dome Sedlecký, dovoleno ti odpoívati od dar? Zcela

ni<-. Nebo eho domu tomuto ze statku, polí, zahrad, vinic

Dedostaló, to aby vypjoval na lichvu denní, pohostinství a

nejvyšší poti jtji kruté jej dohánla a nutila. Ale.

pi takovém pohostinství jídající a pijíci na sluhy Bvé pohlí-

pijímávali a láskou? Vdí o tom bratr Heman,
kd. mistr, a bratr Reinhard, Bprávce hosti v Sedlei.

nimi b ž nkteí jiní mniši astji spatili a

nslyšeli znamení, jel >•• dala od névasných hostí nikoliv

z vyšší milosti, nýbrž z drzé odvážlivosti
;
protože z vcí klá-

rnlch zli a nevdní bosí izbyt asto neuhlazenými

mrav} bujni Ui n neslušnými emi ped mnichy rozpu-

Btile jednali.
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Do Sedlce množství šašká picházelo jako zlodji, 1310

Kteí nás jako myši ohlodávali, trvala dlouho ta vc.
Jim když podáváme s veselou tváí, co máme,
Zhrdají všemi pokrmy, jež vidí nositi,

I smjí se nám a zuby proti nám skípají.

Jaká tehdy u stolu platila ctnost, dobe uvažuj :

Tento povolá si mnicha ka: Brate, mn vína

Pines rychleji, nebo ti poskytnu jíehy

Na oholenou hlavu, že ti též nos ovlhí.

Bž pede dvée, pines lepší chleby,

Chléb sluh mn nechutná ani chlapc,

Chci chleba opatského, za koho mne pokládáte?

Já však, jenž jsem kdysi zle jednal, tak brzy oholím

Vám vlasy s hlavy. O vy mniši, špatn umíte

Mn zde sloužiti, zpsobím, že zahynete ohnm.
Jiný zavolá konvrše a potom tekutinou pokáleného

Posmšn nazývá: konvrš, a vším úsilím

Tohoto bratra znepokojuje, brzo mu proklíná matku,

Brzo otce, ten slovy trpkými ho dráždí

Rka: Tento vousá je veliký zloinec.

To je konvrš (obrácenec) pevrácený, ve zloiny pohrou-

žený.

Takových více tvrdých slov on konvrši dává.

Takovou odplatu tento zlý host pinášel do domu.

Tetí pidává, co nejhoršího ví, zle vtipkuje

ka, že všichni mniši klášterní jsou takoví,

Ze nedlají mniši dobrodiní, nejsou-li nuceni,

tvrtý volá: Zde je místo píliš tsné

A pokrm nehojný, zvednme toulce a luky

A vysílejme stely, chytejme slepice klášterní,

Zabíjejme vepe, tak budeme jísti maso,

Nebo nyní není vidti na stole nic le hrách.

Vajený kolá, jediný košík s ovocem,

Ryby s malýma oima, bude za to pykati na nivách

Skot a ovce tchto mnich, kteí nás živí.

Praví pátý: Xebudu meškati již déle uvnit,

Vyjdu nyní z kláštera, uloupím, co uvidím, vz
Se všemi vcmi, tak z toho více dní

Chyteji budu vypláceti, cokoli mn zbude, prodám.
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l Budu bohat, a šat mn bude svdectvím cti.

Vidíš tu mnohé, kteí nás považuji jako za lilou

A za odménu Deustávají hanebn mluviti.

1 pokrm zdarma danj od nich odmítnot.

<> ty zloeený lupii pehanebný, odejmi

/ Blepé mysli brzo tak hanebné iny,

A nedovedeš-li, budeš povšen, od lahdek

T;ik ustaneS. K roklím pekelným pi;
I

Toho, jemuž jsi Be zde vysmíval, ráj

Pijme, ale ty lnulo bídný a trápen budeš plameny.

Na tom však neštstí, jímž dm Sedleck) vnit byl skli

ylo dosti, ale pidružila jiná vnjší obtíže.
x

<

Horník Berthold, eený Pirchnerv,3
) jehož množství

\

/ podzemních dolv vytažené povzneslo do výše nad meze

.11 obanského, mezi Horou a klášterem Sedleckým ke stran

jižní v údolí byl zbudoval tvrz. eenou Perštejnec, 4
) kde více

pn» zvláštnost, nežli z poteby astji meškával. \ že tento

rthold pízní a láskou více se pidržoval Fridricha, vévodj

Rakouského, nežli Jindicha, knížete Korutanského, a vc
sama nebyl abj nkdy téžce neupadl v ruce Korutan-

covy, otekl Be z Hor Kuten s Ortlibera a rychtáem Jenslinem

tajn k vévodovi Rakouskému, a tvrz svoji zanechal v opatro-

trováni Bvým -luhm. Ti pak. kteí ve tvrzi byli zstaveni,

obcházeti za loupeži nikterak se nebáli. Sehrálo se tedy hojné

vojsko jak šlechtické, tuk hornické, obléhat onu tvrzi. Pišli

tam však pemnozí na rozkaz Korutancv nikoli za píinou
hoje. ale abj mli píležitost k olupování chudých. Celá váha

onoho boje aspo dolehla na sousední dum Sedlecký, nebol

keren lid položil Be táborem okolo domu onoho. Eorutanec

tedy jak pro Bebe, tak pro vojsko Bvé náklad] vymáhal a pi-

cého II. i -t: rtold Pirchnerf

• lem Templstejna oa Moraré, ktetj

roje Be i I ridrichem Rakouským.

nutil., ii.

domua in Tempelstaj i
K- g il. 2

Pirchnei

Koti

pl hodin; od Kotné

RB IV . i .
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jímal od onoho kláštera. Také ti, kteí tvrze hájili, od klá-

štera vymáhali potraviny a s hrozbami slibovali ohe a me,
nebudou-li podporováni. V této tísni neodporoval, ale arci

všem dával to, co míti mohl, ubohý dm Sedlecký, již tém
veškeré pomoci zbavený. Na nivách požínalo se obilí vojskem,

zabíjel se pro kuchyni dobytek, a z boje toho následovala pro

svatý sbor Sedlecký jen nejvyšší chudoba. Po uplynutí dlou-

hého asu následkem jakéhosi vyjednání získána byla tvrz, ale

klášter díve byl zbaven všeho, co ml.

Velmi se mi to nelíbí, a mnozí vdí, že jest pošetilé,

Že nkteí pi tvrzích zakládají své kláštery.

Klášter vzdlává nivy, jež potom tvrz rozbrázdí

Když má žn klášter, hrad hned pipojuje vuz,

Svážeje že. A radji byl bych mnichem

Tam, kde je klášter, blízko nhož nestojí hrad;

áblu hradní obyvatel slouží, když ráno vstává

Klášterník; život zajisté jejich jest velmi nestejný;

Nebo když klášterník se modlí,

Hradní obyvatel strojí, nad ím chudý lovk potom naíká.

Zázraná bitva léta Pán 1309.

Vc jakousi nemén žalostnou nežli podivnou nyní vy-

pravuji, která se pihodila v kláštee Sedleckém, pi níž nad

svtlo jasnji se všem zaskvlo pispní a moc ochrany slavné

Panny Marie. Když pan Heidenrich, opat Sedlecký, pro obecné

dobro království eského zdržoval se u krále ímského Jin-

dicha v krajinách Nmeckých, Korutanec a jeho pomocníci

s nejkrutší ukrutností co nejhoršího zatím domu onomu

zpsobiti mohli, tím astji, ím svobodn) i denn jako ne-

pátelé psobili. V jeden zajisté den sobotní, totiž dne

19. listopadu,') Jindich eený z Haufenšteina, muž krutý, Kot. 19.

Kroniká udává datum denní velmi zevrubn (una die sabbati

decimo tercio videlicet kalendas mensis Decembrisi, ale v letech pano-

vání Jindicha Korutanského v Cechách nepipadl 19. listopad ani jednou

na sobotu; jest tedy možno, že kroniká užívá výrazu „sabbatum"

archaisticky ve smyslu týden (což u nás ješt ve 12. století se vy-

skytuje).

Kronika Zbraslavská. -jy
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maršálek vévody Korutanského *), pítel krutosti a úhla\

nepítel osob klášterních, d z lidu obecného z Kutné

Hory k sobe povolal, - nimiž takové! mluvil a jednal:

Pro, vece, dobrovoln Bnášíte njaký nedostatek? asj jsou

nyní drahé, a takka zadarmo stravujete slyšte mne,

mazové rilní, následujte rady mé. Onen klášter v Sedlci,

který jest blízko nás, je bohatý, všeho bohatství a rozk

nazbyt pln jest Obilí, vino, pivo, maso, Býr a všecky poteby

k výživ lidské jsou tam ve vtši zásob, nežli se íci mže;
mnich je tam málo, jsou neopatrní, nám Btali Be neužite-

nými; /dii/ tedy zdá Be vám Bpravedlivé, aby to všecko oni

sami spotebovali bez nás? Toho nebude, ale uiníme b nimi

roždí lení jejich podílu a pádem odnášivým budeme skloovati.

Jdte, piberte více lidu, vylomte klášter a vylupte všecko.

Jestliže však nkdo Be vás otáže nebo bude vám chtíti brá-

niti, tomu pukvou štítu žvavá ústa zahrate. K niemné

rad této Bnadno Be otevely uši niemných lidí; náramný

poeí jich tedj brzo pokikoval po ulicích: Miluje-li kdo

hojnost penz, nech Be nchýli k nám, a najde ji. K hlasu

jediného zvolání bouíc! Be lid pozvedl kik. v zástupech hned

ickni lidé Bbíbají Be, k tomu. aby peníze bud právem nebo

neprávem získali, spolen jsou uchystáni. V malé tedy chvíli,

an dábel zajisté jako hlasatel Bvolával tolik lidu, shlukl

.

tupý nekoneného množství, tak že na více nežli d

tisíc mu/u bojovných vzteklý ten a šílený zástup Be rozšiiL

Ti ted} všickni dohromady Be Bhlukše vyšli .jako na lotry

s helmami a pílbicemi, b náprsníky a brnními, Be Slpy a

luky, obléhacími Btroji a Btelami, dýkami a sekerami, kopími

a házecími železy, štít] a pavézami, mei a kyji. Mnozí

k /. nich nevdli, kam )> vedou, ale následovali za jinými

uapini jdoucími; jeden ?šak ze všech, podobný Jidášovi
-

riotskému, od Jindicha z Hauíenštejna jako zrádce a vdce

onoho vojska byl ustanoven, enž ozbrojen jsa ubíral se ped
• it mnu a siln kiel: Pojdfte za mnou, uiním vás

aek) bob pokik jeho povzbuzováni kterákoli mysl

lal • ala ži/niti po penzích, a již na všecky v nadji

Jkem Jindichovým i Korutanech nebyl Jindich, nfbri

Senes Vrch

4-
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usmívala se nová ona radost, protože každý se nadál, že se 1309

musí hned obohatiti cizím majetkem. A. co povím dále? Hle,

když tito všickni se srdcem loupeživým ke klášteru Sedleckému

pišli, veliký útok jednomysln uinili a dle sil se namáhali,

aby do kláštera vešli uikoli za modlením, ale za loupežením.,

a již vylomili dvée. Zatím zvstována byla mnichm a bratím

z konventu, z nichž nkteí tehdy tli, jiní se modlili nebo

rozjímali, nenadálá jakož i nemilá pítomnost nepátelských

hostí, jimž nikterak ke tení nebo modlení, ale k drancování

a loupežení všem byla jediná vle. Co však uiní v této tísni

nezkušenost prostoty klášterní? Co uiní nyní istá nevinnost

klášterního života? Kdo kdy vyuil ruce její k boji nebo prsty

její k válce? Bud jí, Hospodine, vží silnou
7

) ped tváí ne-

pítele; ty pak, Hospodine Sabbaoth, jenž soudíš spravedliv,

ty vždy uil jsi své vítziti nikoli vlastními silami, ale tvými

ctnostmi, nebo nebudu doufati ve svj luk, a me mj ne-

zachrání mne. Pravice tvá pak sama pomže mn. Co tedy

uiní toto maliké stádo, jež má sklíenost odevšad? Zajisté

volati bude k Bohu, vyslyší je, spaseno je uiní, ponvadž mu
peje. Bží tedy nkteí mniši k oltám, nikoli ke zbraním,

k modlitb jako k obran, bojovati chtíce nikoli zbranmi,

ale zbožnou myslí, nkteí tahají za zvony, vzývají Pannu,

patronku svou, o zachránní života již nemajíce nadje takka

nižádné; nkteré však tak mezi mnichy, jako mezi konvrši

pojal duch statenosti, kteí tla svá jakýmikoli odvy k obran

vhodnými ohrazovali, tu onde lidi ozbrojené chystají ke vchodu;

kdo však chtl bojovati za svj vlastní pokoj, jakož i osobu

svou, neml-li jiného, žaltá nebo jinou knihu, mající tvrdé

desky, na prsa svá pod škapulí podloživ místo brnní

z opatrnosti piložil a tak k obran na rozkaz vyšel; kamen-

níci, tkadlci, ševci, pekai, pastýi vepv a skotu, válce ni-

kterak nevyuení, nkteí bosi a nkteí v košilích, božskou

ozbrojeni ctností, postavili se proti hluícímu množství ob-

léhatel, a kdo tehdy byl pítomen, jediného bezbranného

z eledi blahoslavené Panny, Sedlecké patronky, astji uzel,

jak proti dvma stm, kteí byli pišli rvát a loupit, bojuje,

a je, nahnav jim strachu, zahání; nebo vn bylo pemnoho

;
) Žalm 60, 4.

19*
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ných, uvnit nco málo bezbranných. Když pak se zá-

stupu dorážejícího lidu násilí nkdy bránu Debo vchod vy-

lomiti se snažilo, ihned pomocí rodiky Boží malý pocel

ledi klášterní mnžn Be postavil na odpor, a nkteré udeením

zraniv a zabiv, násilím váleným piml, aby ustoupili nazpt.

Opakoval se pak na rzných místech kláštera a v rzných

hodinách dne asto takovýto žalostný boj. Pemnozí tedy,

jejichž potu uvésti -i netroufám, kteí chtivé z Hory pišli

naplnit BVé mošny, žalostné zaláti byvše ranou zajisté ne

lidskou, ale Boži podlehli. Potom i Btáje hovzí, sklepy, kouty

a komory svými mrtvolami naplnili. Stalo pak Be jim milo-

srdenství, když dán jim byl bez prosby a bez zaplacení poheb.

Ochránila tedy onoho dne Blavná panovnice nebeská Maria

zbožnou o, halm svých obhájcv, tak že nikdo, jenž byl z domu
a eledi kláštera Sedleckého, ani na vlasech hlav) Bvé ani

kterýchkoli jiných údech pi pekruté srážce onoho zápasí

nebyl poškozen, ddiny však z eledi Sedlecké Blabou ránu

kamenem utrpl, jenž hned potom >• uzdraviv -kakal jako

jelen.

Pomohla pi tchto bojích peslavná panna Maria.

Tato hvzda moská zpsobila, /<• tak veliká boue,

Jež tehdy z kobky mnišská Brdce nžná
Vyhnati Be pokusila, zcela nikoho nepekonala.

Ale kdo bojoval a meem v ruce mával,

Toho Panna porazila nho jej ze srážky zahnala.

Tu zajásal mnich, chvalozpv) odíkával,

Matku chválil, jez tak veliké obtíži zahranila:

Horníci utekli, po tom zmatenými se Btali.

itcla i VIL

o utiskováni a násilnostech, .jimž podléhala Zbraslav v dobách

Jindicha, vévod) Korutanského.

it pi mn jest, ale možnosti nenalézám, abych do-

ved] vyložiti onu bídu utlaování, jež za panováni Korutan-

klášteru Zbraslavskému.

I rebaa ne i elé, pe< e zde známou uiním
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ást utiskování, které statky klášterní tvrd —
Koratanec utiskoval, jenž se za knížete vydával.

Jestliže to, co spácháno od poddaných, správcm, jsou-li

spoluvdomi, celé se pipisuje, tento vévoda Korutanský za

pvodce vtšiny zlého v Cechách od mnohých [lidí] jest ozna-

ován. Co kdy nebezpenjšího bude moci býti pro království,

nežli když lid poddaný králi svému neplatí dluhu žádné pocty

nebo strachu?

Není zdravým zákonem zanedbávaný král.

Odkud to tob, ó Zbraslavi ochuzená, že nucena jsi dáti tisíc

hiven stíbra tžké váhy Heinmanovi, eenému z Dube, nežli

že tento Heinman tvé msto Landškroun a okolní krajinu pro

zahynutí mladého krále Václava násilím uchvátil, 1

) mocn za-

ujal a niemn v držení ml. Posléze protože král Korutanec,

a asto byv žádán, vykonati tobé soud a spravedlnost ze zp-
sobeného násilí nechtl, protože nemohl, ty pinucena jsi byla

tisíc hiven tomu vyplatiti, jemuž zcela v niem nebyla bys

zavázána, kdyby byl král, který by rozsuzoval v nestrannosti.

Nic bys nebyla platila, kdybys ped spravedlivým králem

spravedlivým zákonem byla závodila.

Ale ty's platila, protože jsi spravedlnosti postrádala,

A myslím, dva tisíce hiven by on ti vrátil,

Kdyby živ byl ; ale taková otázka nech pestane.

Vida pak král tento, že málo si ho vážíce velmožové a

všickni šlechticové eští, plení tak celé království jako kláštery

všude, poslal posly o pomoc k strýci svému Štpánovi, vé-

vodovi Bavorskému, jenž ti sta bojovník žádajícímu vypravil

na pomoc. Bylo pak úmyslem Korutancovým, že chce s tmito

cizinci potlaiti obyvatele království a sebe v království pevnji

utvrditi.

Oni Bavoi tedy cizích vcí chtiví

pišli léta Pán 1308 v msíci záí zárove na Zbraslav a stali se i3 g

hosté tito onomu domu k nejvtší zkáze a loupeži. Cokoli se

tehdy ve Zbraslavi nalézalo, vše ztráveno, a mnichm zanecháno

mén nežli nic, potom mezi dvma vesnicemi Zbraslavskými,

') O této události zmiuje se kronika již v kap. LXXXIV. Landš-

kroun bvl stediskem zboží klášterního ve vvch. Cechách.
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- totiž Chuchlí VtfiJ i Menší/ a ekou Vltavou veškeré ono

36 položilo a i nalezlo ve vesnicích, oa polích,

na Btatcích, ve dvorcích ku kláštera náležejících, vydranco-

valo úpln a /trávilo. Pibytí tedy lupi tchto stalo se

ubytím všech vci ve zpuštné Zbraslavi. Ponvadž -•• tehdy

konventu nedostávalo potravin, poslán jsem byl já zárove*

b jinými osmi mnichy do naší vsi Slap I, abychom tam jakkoli

potebné vci mli; nebytí jsme tam však bezpeni. Pihodilo

lift. 11. pak se, že v den svatého Prota a Hiacinta4) Bavoi tito vzty-

le koronhve Bvé a prapoi iranmi pišli ped dvr,

ve kterém jsme trvali; vydrancovavše celou ves, doráželi na

dvr, a nedá- li se jim vše, co jesl ve dvoe, hrozili ohn

M\ zasaženi jsouce velikým Btrachem slíbili jsme jim ode-

vzdati pt kop grošv, jen aby "hne nevhodili, jež pijali i

nicmén všeck) vesnice v okolí našem ležící vyloupili.

duje to bratr Bedich Bavor, jejž v téže dob jim Bavor,

zbrojnoš, j< lnou Btelou z kuše vymrštnou do spodní

zad Bkoro by byl pozdravil, zachytily však dvée nepátelský

pozdrav Bavorsky místo nho. Znám lovka, jenž tehdy na

ohradu dvoru vystoupil, na hlavu pilbu položil, ne Bie aby

hojí. val. ale abj lorážející postrašil a poet bránících Be roz-

množil. Jaké míníš, že tehdy Bklícená Zbraslav snášela Indy

u Landškrouna, Ústí nad Orlicí, Tebové6
) a na okolních tam

linách? Zajisté nesíslné. Nebo kdy/ zde ped tváí ki

Korutance od lidi králových tak veliké snášela proti Bobe ne-

snáze, zajisté ddiny ony tehdy obkliovalo tolik zlého, jemuž

nebylo ísla; nebo všickni sousedé tchto ddin Zbraslavských

drancovali je, utlaovali je m denn páchali tam ohavnosti nej-

horší. Nauk chudých jsem tam tehdy slyšel, vidl jsem panny,

\ zbavené odvu obnažené a plaící bhati, náek mj

ji Chuchle Prah] dostalo se klášteru Zbraslavském*]

!\ 6. 1888, li i 2004, Tadra, List]

.i 16, Emler, Deset nrbio, Bb

ipj li/m- od Stéchovic náležej f b nejstaršíma majetku
• mu, irovn listin] pí lei Deael nrbArti itr 810.

4
ii

Orli i .i Tebová a kládacl listina

i 188Í I... h. i. Listy, ?

t'k. ipola - Landskronnem listiné ftirsi i r 1804 Reg II , 3004,
Tadra, 6. 16
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tehdy nebyl utajen, ale nad tím zlem ztrnulý všecky kosti 1308

mé, a duše má podšena jest náramn. 6
) Kolikrát pak

vidouce utlaování chudých oi mé pramen vod vydaly, známo
jest Hospodinu, jenž slzy mé položil ped tváí svou; 7

) žal také

hojný proklál srdce opata nejzbožnjšího, když zíraje zel
sklíenost lidu svého: nebo zídka nebo nikdy nebývalo dne,

kterého chudým od loupežení byl by klid. Nebo pod králem

Korutancem všickni rytíi, jakkoli nepatrní, chtli býti králi

a nad našimi chudými divou krutovládu provozovali. Ješek, 8
)

eený ze Šildberka, chtl býti králem, Jan Wusthub králem,

Petr ze Žampachu králem, Jeniš ze Supí Hory králem, Bohu-

nek ze Sumberka králem, Vítek ze Švábenic9
) králem, Oldich

z Brandejsa králem.

Králové tehdy brzo jsou zlodji, kradou jako myši.

Ti všickni, jakkoli jsou lidé sotva rytíští, více mají oso-

bivosti a krutovlády nežli sami králové; nebo že byli našimi

sousedy, neustávali bez pestání našim chudým tehdy initi

násilí. Chtjíce však tehdy je vykoupiti, ponvadž byly zlé

asy, celý svj plat, totiž více nežli ti sta hiven, tu onde

sousedním lupim jako dravým vlkm jsme dali, abychom

aspo takto výhodu míru svým ddinám zakoupili. Dali jsme

tehdy Ješkovi ze Šildberka, aby jen jediný rok nás ušetil,

sto osmdesát hiven, Petrovi ze Žampachu a jeho pátelm
hiven šedesát, Janovi Wusthubovi tyicet, Oldichovi z Bran-

dejsa hiven ticet; tak tedy jakkoli neradi celý píjem kruto-

vládcm jsme udlili, sob zcela nic nezstavujíce, abychom

ddiny ponkud beze škody zachovali. Pomohl dar náš, ale

ne mnoho, nebo ten, kdo uvykl cizí vci loupiti, za málo po-

kládá dané slovo, a smlouvu, již uinil, ruší.

Neumí zachovávati smlouvu, kdo umí loupiti.

Vidouce pak, že statk svých dary bez porušení zacho-

vati nemžeme, svili jsme je ve správu Jindichovi z Lipé,

ale pod takovou podmínkou, že se nám má polovice dchodv
odvádti, však vyzvedl si celé a ást, jež na nás pipadala,

nám zaplatiti snad na pozdjší dobu si ponechal ; zaplatil, než

6
) Žalm 6, 4.

') Žalm 55, 9.

8
)
Vesms v sousedství východoeského majetku klášterního.

9
) Vítek ze Švábenic byl tou dobou podkomoím Moravským.
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i8io nevíra kolik, a co dále? Zajisté na obrat uslyšíš ohavnosti

nad tyto vtší, jež za Saša Korutancova byly páchány na

Zbraslavi. Nfebot že byl ten dm v Bonsedstvi a ped pohle-

dem zloinc, tím etnjším nuceným vydíráním byl skliován.

-
. Iství lupi pykaly ovce a skot a veškeren dobytek polní,

jenž byl tohoto kláštera, Vilém Zajíc, teen) z Valdeka, ni-

koli po zpsobu zajeím, ale vlím jednoho dne pt Bet ovec

klášterních odehnal a nepivedl nazpt, a jen jediná kráva

tehdy pozstala ve Zbraslavi. Noví pak cizinci, jež z Míšn

(j>i.) léta Pán 1310 v msíci Brpnn ') Korntanec byl povolal do

království eského, nové zlo rychle Bnažili Be zpsobiti Zbra

slavi. Nebof když tito v Praze nejvtší násilí byli Bpáchali a

\ úkol ni Bkoro vše byli poplenili, pro Btrach ped cechy od

msta vzdáliti se nikterak neodvažovali, proež denn tvá

u brubou obraceli k opatství, aby nco urvali. Tak tedy

po všecky dni takka ve všecky hodiny nikoli /. ohledá na

káze, ale na loupež tito nepátelsky metlou železnou Zbraslav

navštvovali. Ale že mniši jiného prostedku nemli, mod-

litbu knzi i levité u oltáe asto v -l/ach konali Bylo pak

-kuio již ve zvyk uvedeno, že dva zvon) oznamující boj nebo

Loupež zvuk na poplach vydávaly, asto bohužel Be pihodilo,

že na zvuk zvonu hodinka denní poatá od mnich v choru

zpívajících byla perušena, a pokrm na Btole od laných opu-

:. b lože beze .-pánku zaasté Be vstávalo. Neboi kdy/

sta lupiv, a lid od nich snášel násilí, všude náek

žalostný pozvednut, tito kieli: Utíkejte, utíkejte, ble, strany

nepátelské; jm> volal. Bda, oloupen jsem; želel tento zabi-

bo \\na. druli) otce, tetí naíkal, telou jest zasažen,

i iin>. že všech vcí, jež na Bvt ml, je zbaven; poplach

veliký jest v ubohém lidu, kde kdo pláe pro škodu bvoo.

Kdo rmoutiti bs bnde nad tebou, ó Zbraslavi, dome Blavný,

é dcero nžná, obydli líbezné, nové štípeni? kdo nyní tob
pispi • Dnové vdovstv! a náku pišli tob zárove, uvnit

máš Mastného zakladatele pochována, vn hrozného plenitele

bouícího. To, co ti nyní iní tvj plenitel, pedpovdl tvj

Vi ko míšeské - mladým markrabtem Fridrichem i •

b jii .i~i \ 6ermu (i Brpnn pomoci jeho opsnotána jil

Iricha Koral Kntná hora ; Brom W. Lippert na uved. místi
:

'. ii
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zakladatel, pokud žil; všimni si, co výše napsáno,
,l
) nalezneš to 1310

výslovn. Když pak lupim loupeže se nedostávalo a již vn
nikterak nenalézali, co by loupiti mohli okolo Zbraslav, k ji-

nému zloinu trápení tito lupii nejhorší se obraceli. Nebo
oni veliké peníze, brzo totiž sto hiven, brzo tyicet, brzo

padesát, opt dvacet, brzo již jen deset nebo jedinou, brzo

více, brzo mén na chudém dom Zbraslavském krutými hroz-

bami vymáhali; ale pouvadž Zbraslav dále penz nemla,
pinuceni jsou starší domu mnoho monstrancí zlatých a stí-

brných a drahocenné nádoby, které byly v dom Hospodinové,

polámati, také kalichy a roucha hedbávná s krásnou ozdobou

prodati a dáti nikoli chudým, ale lupim. Také zakladatel

král Václav panu Konrádovi, prvnímu opatu, poháry, mnoho

misek s náiním a klenoty rznými ze zlata, stíbra a dra-

hých kamen zhotovených daroval, což vše Zbraslav v této

skliující nesnázi jsouc postavena od sebe odciziti a odevzdati

tmto Míšaum ji hubícím žalostn jest pinucena. Tak tedy

síla skoro všecka ze Zbraslav rukama konajících nepravost

zcela vyloupena jest. Slyš jinou vc: chováni byli na tajném

míst nemocnice domu Zbraslavského vepi velmi tuní, kteí

vyzrazeni jsou sboru Korutancv a Míšanv. Ti pak ke

špatnostem jsouce naklonni jednoho jitra na Zbraslav pišli

a plot, který tam byl, prolomili, nkteré mnichy vysvlékli

ze šatv a zárove do Prahy vepe odvádli. Následovali jich

mnozí mniši, odní jen ve škapulíe, obrátili se ke králi Ko-

rutanci a velikými prosbami na doléhali, aby vepe dostali

nazpt. Kterýž jednomu, jenž ml správu a stráž nad vepi,

zcela tajné takto ekl: Vyber vepe tunjší tchto mnich,

zabij je, zapíchni, zachovej pro nás, horší však tmto mni-

chm žádajícím vra. Ó jak ušlechtilý je tento král, jenž ve-

likou má péi o tuné vepe a velmi malou o smlouvy míru.

ezníkem má býti, ne králem, jemuž více znám jest zákon

zabíjení, nežli kralování.

Neídíš dobe království, aniž zasloužen jméno královo

Nosíš, když peuješ o svin, tak nedosti obstojíš;

Králem bys vždy byl, kdybys práva království zacho-

vával

u
) Srovn. svrchu kap. LVU. (str. 116).
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A mír konal, za tebou by stál tvj ddic

Po Btarém mravu >u ''ti královskou

Tak veliké však utiskování bídy obkliovalo tehdy uvnit

mnichy Zbraslavské, že z nich pemnohé irá nutnost dohá-

nla vycházeti a v Praze bez kukly v pouhých škapulíich po

ulicích ;i námstích pobíhati, lupie hledati a žádati, mohH-li

by Bnad nco obdržeti z toho, co odneseno jest. Plakaly nad

takovou bídou mnichu mnohé poestné osoby a žen) zbožné

mysli, když je v mst Bpatovali jako šašky a tuláky, tém
nahé a v bíd sem tam pobíhati a nikde prostedku potchj

nenalézati. tch úzkostech poptej se bratra Theodericha

Durinka, jenž zakusiv to poví tob vše. Byla pak vzteklosl

Korutanc tak veliká, že nejen žíznili po Loupeženi vcí, ale

i po vraždách; nebo vrohodné vypraví. váni nám vykládalo,

skrze Korutanaké ureno bylo, že kdosi na njakém m
vystupujícím tajn má >táti a pana Konráda, opata Zbraslav

akého, stelou /. kuse vyslanou, až b) tady Sel, protknouti.

Píinou toho bylo, že vyhledával dobra království a ol

jeho \sak Hospodin ochránil, jenž dobrý úmysl jeho znal.

jlyfi 1 1 > ni rouhání: bratr Heman. 1

Bprávce dvoru \ Praze,

s jiným mnichem Zbraslavským, bledaj Lnesené vci, ubíral

zarmoucen po tržišti Pražském. Když je spatil Jindich

/ A.ufenšteina, maršálek Korutancv, 18
) a k Bobe byl povolal,

blasem chlubným k nim takto promluvil: Vy mniši, postojte

a vyslechnte mne! Vy jste veejní nepátele královi a

protivnici, verte mni • nad vámi pomstím: vyjdte do

kláštera, svolejte konvent, nebol já ješt ve tech dnech budu

držeti kapitulu - vámi. navštvuje navštívím vás metlou

leznou a holi rozptýleni; hnv mj zuiti bude nad vánu a

nad bratry vašimi. Vte mne a tuto véc mjte za jistou,

nkterým osobám z vašeho domu vytrhám vlasy z hlavy, vy-

ubn vousy, vyrvu jazyk ze chtánu, a nezstane vám kámen
na kameni na všech domech a píbytcích vašich; dovedl-li

jiný Stavti, já dovedu boiti, /hoím sajUté všecky vaše bn.

dov] z koen, a neušeti vás oko mé. To bratím Bvým
>t njte mým jménem, aby se uchystali ke kapitule, kterou

••li itt ba kap < \ porn. 16.

rrebu kap. < \ I. poxn i.
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s nimi po tech dnech slaviti budu. Koho by nepodsila zpráva 1308

a poselství tak kruté muže ukrutného, který se honosí zlobou?
|

O jak velikého podšení strach srdce tchto dvou mnich pro 1310

hrozby jeho otásal! Ohromeni tedy jsouce onomu zlolajci nic

neodpovdli, ale sami k sob obrátivše se vespolek ekli:

Ty, Pane všehoiníra, který nieho nemáš potebí, chtl jsi, aby

chrám tvj zízen byl na Zbraslavi ; zachovej dm tento ne-

porušený, Hospodine, nebo tvá jest moc, tvé jest království,

Hospodine. Slyš tedy slova tohoto, jenž mluví zlo zbytené;

nebo málo proti nám, kteí jsme neužitení sluhové domu
tvého, Hospodine, hovoil tento hrdopyška, ale proti tob,

Hospodine, králi nebes i zem. Nebo tob k sláv vné
skrze sluhu tvého Václava, zbožného krále, dm tento jest

postaven a obtován, aby tam byla památka jména tvého

na vky. Zachovej dm ten, dobrý Bože, a v nm bydlící

malé s vtšími. Zvstována tedy na Zbraslavi ona urážka,

kterou byla pronesla ústa zpupná, e tato znepokojila všecky

mnichy v kapitule, uloženy modlitby, aby Hospodin Bh ze

svatyn své shlédl na dm tento a jeho družinu a zachoval

jej ve svatém pokoji, i modlíce se pravili: Ty, Hospodine,

jenž jsi zpupného Heliodora, 14
) který ruku svou proti domu

tvému zbsile byl pozvedl a odvážliv proti tob ústa svá

klada k nebi pisáhl, na prosbu Onváše veleknze ranou

smrtelnou jsi sklátil, slyš nyní pohanu a výitku tohoto zlo-

lajce, pidej jiné dílo k rukám jeho, aby ruce jeho nepanovaly

v dom tvém, Hospodine, a nad námi. Ale co se stalo? Hle

onen, jenž ústa svá postavil proti nebi a neopatrn vydal

hrozbu, že jiné bude zabíjeti a rozhánti, také Zbraslav vy-

vrátiti z koen si umínil, sám tetího dne zahnán a skoro na

ústí mee zabit jest. To moc božská zpsobila, jak objasuje

následující výklad.

Jindich Aufenštein, veliký nepítel mnichv,

Chtje býti bezpeen, mluvil tehdy rouhání

Proti tob, Kriste, ka: Ve tech dnech toto místo

Skrze mne bude rozbito a obráceno vnive.

V nadji té se zklamal, tak zajisté byv zahnán.

Osvduje se pošetilým, kdo chce povznésti tvái

*) II. kniha Máchal). 3, 24.



Kronika ZbraslaYská, ku I. kap. <.'V1I— <'VIU.

isio Proti králi nebeskému, ten Bobe inl zkázu

3 irti, jako/ i života. Tebou hyne ten lovk právem.

Všech pak mis. kteí až posud na Zbraslavi žijeme, je-

dini též jesl mínni a tato víra: Kdyby ono ctihodné télo

pana krále Václava zakladatele ve Zbraslavi pohbeno nebylo,

pro nesnesitelná nepátelská nebezpeenství sama Zbraslav

zniena a / koen vyvrácena by byla; nebo my, kteí jsme

tohoto zakladatele spatili a s ním se stýkali, tak znamenité

skutky ctnosti od nho jsme poznali, že pro jeho tlo, kteréž

-: n nás, všecky Bvé potomky pokládáme ped Bohem vždy

Šastnjší.

Kapitola < VIII.

Jak král Jan, Byn císae Jindicha, se Bilným vojskem do Cech

I a Prahy dobyl léta Pán 1310.

Když kr;ii eský Jan - otcem svým Jindichem, králem

ímským, v Kolmaru Be rozlouil a potom v Norimberce od

Rýna picházeje po trnácte dní shromáždní knížat a silného

vojska ml, stalo Be, že v deu svatého Lukáše evangelisty1)

vyšel / Norimberka a ubíral Be k echám. Bylo pak s králem

Janem, kdy/ ji/ do Chebu dorazil, jako/, byl otr jeho, kial

ímský, díve moude naídil, mnoho knížat a šlechtic. Nebo
byl ve vojšt jeho pan Petr, arcibiskup Mohuský, Rudolf,

vévoda Bavorský, falckrab, pan Filip, 2
) biskup Eichštádtský,

Fridrich, purkrabí Norimberský, Berthold / Henneberka, Ludvik

/ Oetting, hrabata Albrecht / Hohenlohe, Jindich / Brn-

necka a Ditter de Castello, foil Švábský, i mnozí jiní hrabata

a mužové Bvobodného Btavu z Nmecka, ktni všichni pišli

bojovat v silo mocné ave množství velikém. Bylo pak vojsko

ich veliké a velmi Bilué, vybrané ze všeho kvetoucího ry-

tístva dospívajícího Nmecka. Odhadnuti pak byli tehdy ni

více nežli ti tisíc- bojovník mimo ty. jichž pibývalo denné

/ pán eských. Mezi všemi však již eenými ku píchodu

a k boji váhavjší byl Rudolf, vévoda Bavorský, protože s kní-

1 1- niii.i

1 ili). / Ratbsambatuen, biskup I
| MM I Si*.
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žeteni Korutanským, proti nmuž se výprava ubírala, spojen 1310

byl pokrevenstvím ; tehdy i potom s králem Janem z pinu-

cení byl tlem, ale s Korutancem srdcem. Nemalou pak to p-
sobilo pekážku králi Janovi v jeho úmyslu. Potom v den

Všech svatých3
) král Jan s vojskem svým pešel eku, která Rot. i.

slov Ohe, u Radešova,4
) ale brod nalezl stží se ztrátou a

poškozením mnohých vcí ; odtud pímou cestou postoupili pes Xot. 19.

Budyni, a v den sv. Alžbty5
) král Jan a s ním všichni knížata

i šlechtici tak Nmetí jako eští dostali se ped Horu Kutnou

a jali se jí siln dobývati. Dali zajisté nkteí páni králi

Janovi takové rady, že díve Hora musí býti pokoena, nežli

Praha. Záhubná byla tato rada; nebo Hora Kutná picháze-

jícímu Janovi, knížeti míru, více odolávala nežli Praha, pro-

tože nerozumná zb chátry v ní bydlící niemu ze svého

vlastního dobra nerozumla. Jindich pak z Aufenšteina se

strany Korutancovy s nkolika odnci vešel do Hory a tam

lstivými sliby a marnými slovy zaslepoval sprostý lid, že na-

bízeným dobrem a pravým králem pohrdal a k vlastní záhub
pidržoval se toho, za nhož snášel zlo. Ti doráželi vn, oni

pak odolávali ze vnit, a mezi tmito rznými píhodami vá-

lenými brzy toho, brzy onoho sklál me; ale i Jindicha

z Lipé, jenž vrn stál pi králi Janovi, stela z kuše nco
málo, nikoli všk smrteln poranila. Pi všech však srážkách

vojsko krále Jana vždy vítzilo a se strany protivné nkteré za-

jalo. Vida pak král Jan a ti, kteí s ním byli, že as k vá-

leným inm vhodný tehdy nebyl, nebo již krutá zima se

snhem poletujícím, chladem a mrazem již všecky nivy tžce

skliujícím byla pišla, vda také, že prodlévati ped Horou

jest škodlivé, táborem odtud se všemi hnul, a k mstu Ko-

línu, které leží nad Labem, následující nedle") zárove pi- \ot. 22.

razili. Byla pak díve podtají králi uinna nadje, že ho

msto toto chce pijmouti, nenásledovala však skutenost, jakkoli

pedcházela nadje. Poslal pak pan Petr, arcibiskup Mohuský,

k mšanm onoho msta a zvstoval jim ka: Dobra obec-

3
; Dne 1. listopadu.

*) Radešov (nm. Rodisuit) v Loketsku, kde býval od starodávna

brod pes Ohi.
3
) Dne 19. listopadu.

6
) Dne 22. listopadu.
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ohledáváme, pokoj v království napravit jsme pišlí,

inu/i mírumilovní jsme: nyní pak vpuste uás do mi

a korunovati v ném budeme krále vašeho, jenž vám dá /a

tuto milost vtši milost a jakoukoli budete chtíti stálou vý-

sadu. Kteíž odporovali kouce: Nechceme, aby tento nej]

kraloval nad námi. alf cokoliv uiní Praha, oase hlavními

t<. i my podobn uiníme; nebo nebylo tomuto mstu dáno

B Imry, že by ml do nho nejprve vejiti král spravedlnosti,

kníže mini. Uinivše pak radu rozumnjší, ztráv

Kolínem šest dm. sedmého dno. to jest jedné soboty7
) veški

vojsko ped Prahu pišlo s velikým návalem. Byl pak tehdy

v mst Jindich Korutanský, jenž se vydával /a krále, Frid-

rich, syn markrabí Míšeského, protože strýci svémn na ]>u

moc byl pišel se vším oním vojskem, jež díve pemnoho
bylo naloupilo. Ti všickni chystali >•• k odporu; vn pak

b králem Janem mezi slavným rytístvem bylo pemnoho
stanu Pražských díve jmenovaných, kteí byli uprchli ped
tváí Korutancovou. A protože Praha s zedmi, vysokými

zemi, píkopy a domy zvýšenými jest msto siln opevni

tak /» pi svornosti obyvatelstva pokládá se /a nedobytnou,

tedy vojsko, které leželovn, jalo Be tehdy užívati lsti místo

sil. Nebo pátelé nejtajnjší posly posílali od vojska do vnit

ku pátelm a rozlinými pobídkami peovali < to. aby usi-

lovali o dobro obecné a pidrželi Be krále Jana: jiným slíbe-

ny dary, jiným nahánno strachu, Mysl mnohých naklonila

ku králi Janovi. Korutanec odmítán, ale to skrýváno

tomu, .jim/, pohrdáno. Nebo panovala /a Korutance tak veliká

rolomnost, /«• ji/ jeden každý sotva v ote nebo bi

nudil míti njakou bezpenou dvru. V koutech pece nkdy
mužové mírumilovní tajn Be scházeli a mezi Bebou uvažovali

bj v t.to tísni mli initi. Nescházelo pak

vcházejících a vycházejících / obce, kteí obyejn zvstovali

tajné. Mezi tmi však jedním byl km-/ Bernger,

kaplan králové Elišky, jemu/, aby bezpenji mohl vcházeti do

msta i vycházeti, obratný pipadl zpsob. Nebo jakési listiny

psána hýla jak;i>i akta soudní pro jakýsi chrám,

do rukou vzal a pistoupil k tm, kteí stehli bran d

:
i»i
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ských, i dí: Vy, pánové, mne dobe znáte, že jsem syn tohoto 1310

msta; vizte listiny mé a pette je, že mám ukoniti pi
o chrám ped panem Mohuským

;
proež budu-li v tchto

dnech nedbalý, práci, náklad i s chrámem vše ztratím. Xyní

tedy prosím, poslyšte mne; žádám, kdykoli pijdu a požádám

vás o vchod a východ, vpuste a vypuste mne, nebo nikomu

škoditi nezamýšlím. Kteíž odpovdli: Osobu vaši,' pane Bern-

gere, dobe známe; abyste nepozbyl svého chrámu, oteveme
vám bránu, když pijdete. Ten tedy vcházel a vycházel a sem

tam tajné rady nikoli pro chrám, ale pro celé echy piná-

šel a též odnášel ; tato pak vle dobe se líbila Bohu.-) Když

tedy pemnoho jednání skryt tak mezi tmi, kteí uvnit,

jak s tmi, kteí vn msta byli, zaízeno a konáno, týž Bern-

ger arcibiskupovi Mohuskému znamení udal ka: Jakmile

vtším zvonem zítejšího dne u blahoslavené Marie v Týn<í

se zazvoní, hned povstate z tábora a k mstu se s posp-

chem pibližte, nebo vydá Hospodin zítra toto msto v ruce

vaše; jestliže však i podruhé a potetí zvuk zvonu zazní,

nikterak neprodlévejte, ale bžte a msta se zmocnte. Bylo

pak, abych svdectví vydal pravd, zaízení takové velmi po-

tebné a ovšem výhodné. Byla tehdy zima velmi pronikavá,

sníh, mráz, jinovatka s ledem povrch zemský pokrývaly, jež

lidi i dobytek píliš trápily; nebo bydleli v stanech a bou-

dách, a že se nedostávalo díví, zídka vidti bylo ohe.

Také velicí mimochodníci a hebci vtšinou následkem útrap

zimy byli poraženi, mimo to nedostávalo se tak lidem jako

živoichm ostatním všech potravin, aniž vojsko již mlo jinou

výživu krom té, kte"á ze Zbraslav a z nkterých jiných

míst skryt byla dovezena, proež již vtšina a zvlášt Ru-

dolf, vévoda Bavorský, byl rozhodnut, že odejde bez ukonení

z ech, a již hledali píležitosti, aby odešli. Pan Mohuský
pak s králem Janem se rozhodli, kdekoli by mohli, do šlech-

tických hradu se uchýliti a v echách pezimovati. Nebo
Mohuský íkal astji: Teba hroty, kopí a kamení padalo

s nebe po zpsobu snhu a dešt, ješt nebude moci postra-

šiti to nás, jež poslala svatá íše na opravu tohoto království

eského
;
jen Hospodin a ídí cesty naše. Byla pi nm ve-

s
) Podle epišt. k Rím. 12, 2.
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lsio lik:i vytrvalost mysli. A. co dále? Ble, nastal den zítejší, den

pravím onen, jejž uinil Hospodin, ? nmž poslal vykoupení9)

království a lidu opuštnému slitovník a milosrdnj Hospodin
;

to zajisté jest den dolního poselství.
1

") Nebo( o hodin asi de-

iif. i váté dne ''>. prosince nkteí mu/i. jež k tomu zvlášt vyvolil

Bh, Bpoln v mésté se shromáždivse se sešli, aby onm b-
dám konec uinili, jež Bnášelo království i msto, nebo život

bvj ztratili; bylo vsak jich málo. Knz vsak Bernger -

kterými mírky vystoupil na vž blahoslavené Panny, zvonem

jednou, dvakráte i potetí zazvoniti dal. Na tento zvuk vojsko

se hnulo, rozestavilo se k boji ;i Bpchalo k mstu, k rzným

pak Btranám mstským vojsko pilnulo a bedliv pátralo, kde

by vhodnéji mohlo vejíti do msta. Zatím Btely Bern tam

Létaly a nkteré /ranily: nkteí pak / vojska udeili na

bránu mstskou, piléhající k domu Mikuláše od Vže, 11
) ale

odraženi jsou od tch, kteí byli nahoe. Posléze kdy/ tito

doráželi na msto z venku, hle pisel zástup, odnj zbranmi

válenými, zevnit a bránu u sv. Františka
n

) rozbili motykami

a Bekerami, jež nikoli dobrovolné, ale po mnohé i jim

otevela. Tehdy vesele Bpolu vcházelo do msta vojsko lína-

né, nkteí pes píkopy vylézali, jiní na zed rnkami

drápali, protože peveliký byl tehdy nával vstupujících. Iv

pak tehdy hlasem velikým Heinman z Lichtenburka, eený
Krušina: Zapovídám, aby nikdo nevstupoval v dum rychtáe

Mikuláše Wacingera; nebo vše, co v nm jest nahromadno,

i
- koisti já strávím s veselím. Vešel tedy král Jan zbrojn

do msta Pražského a s nim veškeré vojsko bojovník, všichni

zajisté majíce pílby na Sójích a vytasené z pochev mee le-

sknoucí bo v rukou Bvých. Korntanci pak a Míšané a ti,

kteí b nimi byli, ke špitálu na most a k hradu Pražskému

Utíkali ve /matku pede tvái slavného krále -lana. Voláno

pak bylo hned na rozkaz krále Jana ode všech, kteí a nim

i- msta byli vešli, hlasem velikým, jako/ i svatým: Mír,

Žalm 110,

I. kniha Kiainv. 7.

O domu Brom. kapitulu CV. porn. 6; brána, o oíi se sde <im

oka, byli mnil branka « místech nynjší Praftné ráže. Tom

n. n ni Tomek l . 115, '•!". ]>"/n SI.
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mír, mír! I uinn jest ihned všem mír, jako by s nebe byl 1310

pišel. Jednotliví tedy lidé mstští hned beze strachu otvírali

dvée, jež díve byly zaveny; s radostí spatovali krásnou

velikolepost in nového krále, jenž pišel soudit se sprave-

dlností. Od oné hodiny všem lidem mstským volán a hlásán

jedin mír a pokoj, i zahnal dívjší násilnictví nový, šastný

mír. Téhož dne každý, kdo zle zahnán byl, vrátil sek tomu,

což jeho jest, odložil strach, spal bezpen, mšané od-

ložili obvyklé zbran, hned svorn se procházeli a nad svým

novým králem plesali. Msto tehdy bezpen stálo ve dne,

aniž uzaveno bylo v noci. To šastná zmna pravice zajisté

vznešeného.

Šastna byla ta hodina, kdy lepší

asové pišli, již odstranili spory.

Šastný byl tento vjezd králv, protože obyeje

Míru pinášel, jímž Praze ulehil

Šastný tento král nový a mladistvý
;
jemu, Kriste,

Život zachovej po mnoho let a napl.

Šastnou jste zemí, vy celé echy, války

Od vás ustoupí, s vámi zbožný mír bude bydleti.

Šasten stává se mšan i rolník i kterýkoli lovk
Za takového krále, za nhož dobe požívá zákona;

Šasten jest mnich klášterní i jeptiška z toho,

Že král takový jest, pod jehož kídly bezpené stojí a

Šasten; bucT i sám nepemožitelný Bh blahoslaven,

Jenž zniiti chce hnv skrze krále mladistvého.

Šastný hlas se ozývá, jenž dary míru udluje,

Mír, mír volá se, a následkem toho loupež se zahání.

Šasten v tch letech bu blažený život Janv,

A kraluje, prospívá, šasten jest na vky.

Bez dlouhého prodlévání nastalá radost zvstuje se na

všecka místa, nejbližší jakož i vzdálená, Pišel tedy toužený

posel, od onch mnich, kteí s novým králem do Prahy

byli vešli a vše vidli, poslaný, rychle bže, na Zbraslav,

zvstovat novou radost. Pišel pak tam pozd, když totiž

slunce bylo zapadlo a veliká vtšina mnich na loži ležíc již

spánek oím dala. Na tak radostné poselství, zvstující

radostnjší konec, bylo tehdy snadno vzbuditi celý konvent.

O jak veliká zaznívala radost na Zbraslavi následkem této

Kronika Zbraslavská. -"
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1310 zprávy! Zachovávalo se Bie tehdy mezi mnichy náležité

mleni, protože bylo po komplete, tak že nehovoili vespolek,

i tom rušili Doní mlení, /<• všickni promlouvali ústy

píjemnými a srdcem chválícím k nejvyššímu Boha. Jeden za-

jisté pokorn volal hlasem Bvým k Boha, ze Brdce prozpvuje

iv Boha chválíme, Tebe Pána vyznáváme, jiný jásal a zpíval:

Požehnaný Hospodin Bh [sraelský, a kdokoli, dle toho jak

svým citem uvnit mel ducha Božího, místo Bprávce chvalo-

zpvv i udával nápvy, veleb Hospodina Brdcem radost-

ným. Všichni pak brati tak dobré noviny BlySíce oné noci

málo spali a všickni stží úsvitu zítejšího dne se dokali,

aby plnji porozumli píin radosti. Ráno tedj vstali, Bohu

díky vzdávali a prav ili

:

/lomila j>i okovy kláštera, dobrotivá rodiko Kristovi

\ /hroutila jsi ty. kteí B6 ti rouhali.

Nyní prchá do hradu zmaten, jenž díve k hvzdám
Vylézti chlubn chtl, u všecb nenávidný

Jindich Aufenštein, zlý pítel Zbraslav,

Zatím CO vne i uvnit jako zlodj Bkrývá Be onen Ko-

rutanec,

Jenž Be rouhaem uinil; nyni hle, echa
.li/ žádného neurazí, ale nyní Bám díve odtáhne.

Nebo jak nemla tehdj Zbraslav velmi jásati, kdy/

robozena byla od tolika násilných utlaovatelv a každo

denních vydraft? NéSot tento Jindich z Anfenšteina,

jakož i jiní pomocnici jeho, kdysi za jediný den na Zbraslavi,

tehdy velmi chudé, vynutili osmdesát tisíc chlebv i osmde-

sát védei piva a obdrželi to bez milosrdenství mimo jiné

dan Právem pak Zbraslav novou jásá radosti, že unikla

onomu knížeti, ktri\ zamýšlel dosti pošetile potrestati, jako/

i vymniti prvního jejíl pata. Nebo kdy/ pan Konrád,

první opat Zbraslavský, pro dobrý Bta\ království pracoval

i krajinách Nmeckých, vévoda Korutanský mu ublížiti ne-

mohl, jak chtl, proež \ hnvu mnichm takto pravil: Ne

/volit. -li si na Zbraslavi brzo jiného opata, jenž by b námi

'•) < hvaloipév] lande ilmfl k ncténi relebnottí Boíf, zpí-

val) m i kliátefib /via- 1
i isterciáckýcfa íárorei - rýchodam sronee,

jakožto pro '> pobožností denní ai ovšem jadea

mnich rždj intono
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smýšlel, bi hnvu mého nad sebou pocítíte. K tmto hru- —
bým slovm pítomní mniši tehdy ústy petváenými odpo-

vdli vévodovi, co se mu líbilo, v srdci však zaznamenávali

a pevn zachovávali vci opané. Nebo jediná byla tehdy

pevná vle všech mnich, že radji chtjí život ztratiti, nežli

opatovi svému jako nejmilejšímu otci v nem pekážeti nebo

vymniti [jej]. Proež rozkaz ten byl od mnichv odmítnut

a právem ; nebo sám vévoda Korutanský, jenž se rozhodl

zmniti opata, díve se dal na útk, a opat po tom ve ve-

liké cti zstal. Chtl také týž vévoda ve své nevzdlané spro-

stot, aby bratr Herma a konvrš, správce ševc v Sedlci, tam

stal se opatem, jenž odpovdl: Pane a králi, dlouhou bradu

mám, ale písmen neznám a nemohu vykonávati úad knžský,

a ád nedovoluje, aby se konvrš stal opatem. Jemuž onen:

Xeumíš-li ísti nebo zpívati, at zpívá a te za tebe jiný,

aspo jméno opata ty budeš míti, o všem budeš rozhodovati,

podporován jsa ochranou naší moci.

jak velice zaslepen byl tento lovk bud v niem
spravedlivý,

Nebo sprostý jako k, jenž chce, aby jako Rek byl

Opat vousatý. Právem byl by kozlem nazýván

Opat, jenž by byl bradatý, když by sloužil.

1 stalo se hned, jakmile král Jan, syn císav, do msta 1310

Pražského mocn s vojskem svým vešel, že Jindich, vévoda

Korutanský, ped tváí jeho prchl do Menšího msta a na

hrad Pražský se všemi svými nohsledy. Prchlo pak s ním

z Vtšího msta všecko násilí, a zstal v nm návodem krále

Jana mír a spravedlnost až po dnešní den. Když pak král Jan

v mst meškal v pokoji, Korutanec na hrad, ve zmatku,

po pt dní neustále mezi nimi konáno rozdílné jednání, kdyby

snad mezi tmito knížaty mohl býti nalezen njaký pimený
zpsob svornosti. A co prosplo, že mli obšírné rozhovory ?

Hle, dne 9. prosince o pl noci Korutanec s paní Annou, pee . 9.

chotí svou, a celou družinou tajn, an ho nikdo nepronásle-

doval, utekl z hradu Pražského, zanechav jej za sebou

s otevenými branami. Odtáhl tedy bez vdomí všech, ani spali,

ve zmatku z království, jenž více nežli ti léta v nm byl

kraloval zpsobem hanebným a vládou znan zmatenou. Od-

vedl pak s sebou Jindicha, mšana Pražského, eeného od

20*
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isio Kamene, -iik synu mštanských v zajetí, jež Vilém,

. ii\ Zajíc, všecky násilím osvobodil / rukou jeho, kdy/

prchal, a do Prahy nazpt pivedl.

Podivná vc, kdy/ Jindich, vévoda Korutanský, tajn

prchal, a prchaje jako medvdice po vyrvaní mláat bru6i

stu bvou konal pes Pec u Kivoklátu, pihodilo b<

hož dne a jednou cestou ti opatové, totiž Sedlecký, Plaskj

a Zbraslavský, kteí o krále -lana se piinili, ku Pra®

svou družinou na koních a vozech dojeti spchali. Jakmile

pak spatili Btopy prchajícího Korutance, veškera Bila mysli

v nich ochabla; /. nevdomosti pak dostali se na tuto cestu,

protože nikterak netušili útku vévody Korutanského. K

k je byl vztek Korutancu polapil, nika Sílící takka na

prach byla by je rozdrtila. Hospodin vsak, jen tíhal

pi východu, i pi návratu ochránil jako posly míru.

Tehdj ochránil Unii tyto spravedlivé, protože je znal,

A kdyby nebyl zabezpeil Hulí. byl by je ukamenoval

Tehdy vztek zlého lidu z Prahy prchajícího.

Ale ve smrti takové byli by žiti vným úd<

Nebo pinesli nazpt mír, všecko /1<» zahi

Kapitola < IX.

.lak král Jan mír v království eském zídil a korunován byl

léta Pán 13

I »iky nym všickni vzdávejme Tanu Bohu, Is dobro-

tivosti bvou osvobodil od moci Korutansk

:il ^olineme -,. \ši<klll. diky v/da\ejine

\ chválu Kristu, jenž nás vysvobodil od tohoto

Knížete, kterj -právu království péi slabou

Vedl po ti li i choval krutovládce

1 mnohé jiné, kteí žili jako zlodji

Království škodíce míru nikterak nekoná

-t kruté, nyní dsím - napsati

Tomu budiž zde meze, ale nym dici i veselé

a povdti takové, jež plo adosti, jakož i píjemné S
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kdož by se nedomnívá], že jest radostné a velmi píjemné, že 1:310

v království eském, dotud pokrytém mlhou mnohého zla,

nová hvzda, vyslaná takka s vrchu nebes, tpytící se za-

skvla, ped jejímžto svtla plným paprskem umlklo veliké

poblouzení? Kdož nemyslí, že božským je tajemstvím to, co

s údivem zíráme? Nebo vidíme, že již vykonáno jest, co vera
a pedevírem za nemožné pokládal veškeren smysl lidský.

Jak bychom nepokládali za zejmý dkaz slitování Božího,

že skrze mladistvého krále Jana, majícího trnáctý rok svého

vku a v království zcela nového, náhle Bh zpsobil výhodu

tak velikého poklidu ? Nebo hned když do msta vstupoval

nejprve tento mladý král, provolával se mír, a požehnání

tohoto míru na všech místech brzo hojnji pibývalo. První

tedy dvr svj nový tento král uril a všem napsal, aby

všecka šlechta eská do Prahy v den Narození Páné pišla. Pec. 25.

Tohoto tedy rozkazu nového krále ihned všickni páni, jakož

i šlechticové království poslechli a do Prahy pokojn, jakož

král byl poruil, s ochotou svorn pijeli. Picházející pak pi-

cházejí s jásotem, nosíce odní rytíské, ponechávajíce doma
zbran své válené, jimž ped tím uvykli, všude tušíce srážky.

Všickni tedy obyvatelé království v Praze zárove shromáždní

z nového krále svého se tšili, Boha velebili, krále sklonni

k zemi vítali a ctili, služby ochotné králi svému nabízeli a

písahy stálé vrnosti s poklonou mu vykonali. Všickni

pozor majíce na krále pohlíželi na tvá jeho jako na tvá

andla, stojícího mezi nimi. Byl pak tehdy a jest podnes

jinoch pekrásný, na pohled pkný, bílý a ržový ve

tvái, vybraný z tisíc, 1

) nádherný krásou nad syny tém
všech lidí, jež v tch dobách zplodila krása Nmc nebo vy-

vedla uhlazené pirozenosti ozdobná štíhlost ech. O koli-

krát v onch dnech zvuk pochvaly hravý zaznl v mých uších,

a byl to hlas veliké vtšiny z lidu : Tento nžný a líbezný

král. vybran urostlý, spíše musí býti pirovnán k andlu,

nežli k lovku. Pravili pak pemnozí v onen den : Zvláštnost

krásy tohoto krále vymáhá a vlastní jeho jméno ukazuje, že

Hospodin chce potšiti lid svj, nebo Jan jest jméno jeho;

co však znamená Jan nežli milost Boží? Milost Boží jest, že

') Píse písní , 10.
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isio milost a pravda stala Be pomazaným Pán, totiž tímto králem.

Tehdy na rozkaz králv pisáhli Šlechticové království, ž*-

v zemi eské konati a zachovávati budou mír ;i prospch, a

smlouvu tnto zachovali, jak slíbili. Mír tedy nastal, protože

Bh, pvodce a milovník pokoje, rozhodl tak uiniti dine

tohoto krále ; naplnil] Be následkem toho nivy hojností \ pokoji.

bo( ti. kteí opouštjíce všecko své ve n>- dolu- byli upíchli.

vracejí évalipole, Štípili vinice a psobili plod zrozeni;

pronajímáno místo li<lu, kde ped tím býval opuštný píbytek

a kde poušl Zbytky pak Korutancv ;i Míšan, jei \

kterých mstech a posádkách vévoda Korutan&ký prchaje po

sobe byl zstavil, král .lan hned svoji péí a s jakýmsi do-

iioiln lit mi / území eského vypudil, také pemnohé tvrze krá-

lovství rozchvácené a od šlechticv obsazené král tento qi

získal a posud horliv usiluje, aby rozptýlené opt sebral a

ke království pipojil.

Král tento krásný a nade všeckj arozený

Andlskou tvái má. / ehož Cechy velmi

raduji a jásají a velikou chválou se ozývají,

Nebo potšeny nyní Btojí, kdy/ mír jim byl vrácen.

Mlela zajisté zemí ped tvái tohoto mírumilovného

krále a jinocha, v níi díve bouil se jeden proti druhému

/;i asu a vlády knížete Korutanskeno starce. Ale zdaž jediné

toliko požehnání máš, Otce všemohoucí, vný Bože? Požehnal

jsi, Hospodine, zemi své, požehnání dej též, zákonodárce, králi,

Hospodine, ar v Bíle t\. král, tebe pokorné prosí jeho

do. Pamatuj, Hospodine, oa Davida, jak pomazal jsi jej

olejem veselosti, tak i t> služebníka svého, krále našeho,

pomaž. Hospodin Bh, jenž požehnal lidu svému, si oslaven

prosíme, \ tomto králi, jeji pivedl / domu otce

jeho a z nárui matky jeho a postavil, aby pásl stádo jeho

Shromáždivi ly v jedno všickni velmožové, páni, jakoi

i všickni Šlechticové království eského, pravili panu Petrovi,

arcibiskupu Mohuskému aým páním a jediným hlasem

:

Krále našeho Jana jejž Hospodin Bh nám dal, a svatá Uše

království našemu zákonným zpsobem \ elo postavila, pane

ctihodný, rate požehnati a posvtiti ze svého úadu p

hnáním Bvatého pomazáni a korunovace Jimž odpovdl Mo-

huskj V relikou žádáte, již vykonati dohe si neosobuji,
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nepivolí-li rozhodnutí vle císae a pána, jehož syn tento 1311

král jest. Nebo zamýšlí císa králi Janovi, synovi svému,

císaské slavnosti ke korunovaci vystrojiti, pi nichž s množ-

stvím knížat slavnostn, jakož i osobn peje si býti pítomen.

Nebo tší mysl otcovskou okem císaské své velebnosti po-

hlížeti na syna svého korunou ovneného slavnostn v den

jeho korunovace, protože to bude den srdené radosti onoho

otce, objímajícího syna planoucí láskou. To uším mým, pravil

pan Mohuský, vštpovalae císaova, když nedávno do Itálie

chtje se ubírati jednorozeného svého mn porouel. Oni však

horlivji naléhali, a aby pán jejich byl korunován, arcibiskupa

prosby i odmnu podavše prosili, i pravili takto : Upadla2
) ko-

runa s hlavy a království našeho, dlouho byli jsme bohužel

bez hlavy a opuštni, nyní, zbožný ote, roh spásy naší po-

zvednte a krále našeho korunou království korunujte; nebo
jestliže prodlení jaké nastane, radost naši umenšuje a zpso-

buje nebezpeenství. Vám, pane arcibiskupe, obvyklé dary a

povinnou poctu vzdáme, nádhernou slavnost ke korunovaci

vystrojíme, pípravu také k uctní královskému uchystáme,

jen korunujte našeho krále ; za to srdcem i ústy zárove pro-

sebn žádáme. Vida tedy horlivost všeho množství, zamýšlel

pipustiti žádost lidu prosícího i slíbil, a zaradovali se všickni.

I vyšla e ke všem, že v nejbližší dob korunu království

pijme král Jan, ke kteréžto radostné slavnosti všickni jedno-

tliví chystají oslavu, jakou mohli. Když tedy všickni velmoži,

páni i šlechticové království a ze všech jednotlivých mst
vážnjší osoby svoláni jsouce do Prahy velmi vesele se sešli,

hle dne 4. února, kterýžto den tehdy byl v nedli nejbližší Fcbr. 7.

po Oišování blahoslavené Panny Marie, 3
) král Jan zárove

se vznešenou paní Eliškou, chotí s,7ou, ve velkém kostele na

hrad Pražském ped oltáem svatého Víta muedlníka krá-

lovskou korunou skrze pana Petra, arcibiskupa Mohuského,

tím slušnji, ím pobožnji korunován byl. Byli tehdy pítomni

všickni úedníci království, úady své náležit vykonávajíce.

Ten držel žezlo, tento korunu, ten jablko, ten to, onen ono,

každý dle ádu a stupn svého. Také dva jinochové rodem

-) Plá Jerem. ~>, 16.

3
) Nedle po Hromnicích pipadla r. 1311 na 7., nikoli na 4. února.
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í.ui urozeni skr/e krále, jenž ml tehdy býti korunován, práv

i hodinu uinni jsou rytíi, opásáni bj em rytíským,

kteí ureni byli k drženi drahocenné koruny nad hlavou

královou. Z nich jeden byl Bynpana Bohuslava z Boru,4) druh)

Fridmana ze Smojna.

< » jaká radost 02 \
toho v chrám.

Lid Be tehdy teši a králi blahopeje,

Kdy/, korunován jesl král, li'l raduje se. mysli nabj

Pozvedaje zpv. Shromáždni vzdaluje od Bebe náek,

Cm králv miluji, i / radosti volají.

lip echti v pje to. co dovede jejich

Jazyk, ale i veliká ást N- mcú

Zpívá nmecky, ale knžstvo a pje pátelskou

je zalíbila všem lidem tam shromáždným.

A mnozi plakali radostí, když vidli.

xálova hlava ádn korunou záí.

Po odsloužení této radostné mše, když král radné pijal

dobrodiní korunovace, b hradu Pražského král s královou

u veliké sláv Bestoupili. Nebo zástup, který se ubíral naped
a následoval, byl nesíslný, odru v roucha drahocenná; nad

hlavami pak nového krále a králové, Bedicích na vybraných

koních jízdných, vztyená na tyech Bloupcích nebesa jako

nebe záící Btnnla; a je Btedem obou mst a/ ke kostelu

ttého Jakuba Menších bratí zástup rozveselený, zvuící

tubami, loutnami a inky, bubnj a chory a všeho druhu

hudbou uvádl. Ve veeadle pak brati Menších dílem podi-

vuhodným sedadla a Btolj uchystány hýly k hostin králov-

Bké. Také na pemnohých místech rozdéleua hýla hodovati

mající družina nebo nemohla na jednom míst veejném pi-

pravena býti hostina tak velikolepá, protože byla zima. Bo-

dovali U le a kvasili vsickni Bpolu nádhern,

radují a vybraných pokrmil požívají

.1I1 hodovník skvostnou hostinu královu.

\ kdo vidl tak velikou Blavnost, žasl

A divil tak veliká sláva se chj stá

\ tik krátké d< 1 jest, kdyby delší doba

Tal byla urila a celj rok chystal.

...ip \i \
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Nebo í duch nežasue prudkým podivením, když ušima mi
svýma slyší, že v tak krátké dob král slušn byl korunován ?

Xebo tohoto krále Jana. jenž v msíci prosinci do Prahy

mocn vešel, následující msíc únor slušn korunou královskou

korunoval. Této zajisté uspíšené slavnosti pvodcem myslíme

že byl uitel nebeský, o nmž víme, že potud byl tohoto krále

pedchozím a vrným vdcem. Když tedy dokonána byla

obtní slavnost korunovace královské, zem eská nepestala

oplývati hojnjší radostí. Xebo ke dvoru tohoto nedávno

korunovaného krále Jana všickni velmožové o závod se schá-

zeli, mír zachovávali, cesty se staly bezpenými a schdnými,

jež díve bývaly neschudné a skoro v pustinu obráceny.

A když pod rukama krále Jana všecko se dailo, a celé echy
ho poslouchaly, rozhodl se král podívati se na stav, který a

jaký by byl na Morav. V msíci tedy kvtnu téhož roku — Iv.

je to rok Pán 1311 — král Jan vešel s mocí dosti silnou

na Moravu, 5
) aby ji spoádal a potšil : nebo stálá utiskování

tžce ji obtžovala, jakož i Cechy. Pana Petra, arcibiskupa

Mohuskéko, pana Filipa, biskupa Eichštádtského, Albrechta

z Hohenlohu a hrabte Bertholda z Henneberka i Dithera,

eeného de Castello, muže nemén neohroženého nežli bojov-

ného, král ml tehdy ve své družin, jichž rad užíval ve všech

záležitostech královských, jakož byl uril císa Jindich, otec

králv. Ostatní pak knížata a hrabata, když králi Janovi po-

drobena byla Praha i to, co v království jest, vrátili se dom.
Pišel tedy král Jan na Moravu a nejprve pirazil k Olomouci,

hlavnímu mstu celé Moravy, kde s náramnou radostí od

veškerého lidu jest pijat. Po dvanácte dní tam zstal a za-

ídil to, co náleželo k míru. Pišel tehdy ke králi Janovi také

Boleslav, vévoda Vratislavský, jenž držel panství vévodství

Opavského. A když tam vykonalo se nkolik vyjednávání,

král s vévodou pátelsky se shodl, a vévoda králi zemi Opav

skou dobrovoln vzdal.
6
) Nebo toto vévodství Opavské od sta-

5
)
listinami dosvden jest pobyt Janv na Morav r. 1311. od

28. kvtna do i«. ervna v Brn (srov. Keg. III. . 18, 19, 29).

6
) Listina o tom, jíž vévodové Slezští slibují Opavsko vrátiti, až

jim vyplacena bude zápisní summa 80uu biven, datována jest v Olo-

mouci 11. ervna 131 1. íReg. III.. . 23). K tomu vztahují se také listiny

mšanv opavských a krnovských, tamže . 26, 26, 27.
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i3ii rodáva náleželo ku králo kému; povstali pak nkteí
pánové / vévodství Opavského proti vévodovi Mikoláši,

pravému svému pánovi, jenž l »> 1 bratr pana Václava, krále

skébo, zakladatele Zbraslav,7
) a toboto vévodu vypudili

dobrovolné se poddali s msty Boleslavovi, vévodovi Vratislav-

skému, jenž jim panova) až do pítomnosti toboto krále .lana.

Pi této zmínné úmluv král slíbil vévodovi dáti a zaplatiti

v jistých lhtách osm tisu- biven stíbra; slíbil pak tyto

peníze král nejen proto, aby se vévoda vzdal zem Opavské,

ale aby onen vévoda pro budoucnost / království eského
pani Markét, choti své, vna nevymália] nebo nevyhledával.

Nebo manželky krále -lana a vévody Vratislavského jsou dcerj

krále Václava a vespolek sestry ! Bývalo dotud zvykem králv

eských jedné každé z dcer Bvých, když se provdává manžel-

ini, za véno svatební urovati desel tisíc biven stíbra.

\ onch dnech král a vévoda listy, bIovj a sliby ku pfátel-

ství a dílu vespolné podpory zárove M zavázali a od sebe

vespolek pátelsky Be rozešli. Posléze král vycházeje i Olo-

mouce k limu kroky své obrátil, k«l»- nejen od duchovenstva

a ode všeho lidu kesanského, ale i od celé obce židovské

velikolep uvítán jest. Nebo dále od msta Hrna v prvodu

vyšli Židé a první potkali Be b picházejícím králem. Když

pak neobvyklý prvod židovskj jsem Bpatil, židovské di

tero kmentem zahalené b áctou držící .-i krále zpvem hebrej-

Bkým vítající, .jak úžasem, tak i velou zbožností duse no

rozplývala, a pramen vody vydal] oi mé, protože vida zel

jsem a tehdy vzpomnl jsem bí na silné utlaování, jel Bke-
ítanj i i echách BnáSeli tito Židé. Vyšli vstíc zástup

králi Janovi, s královnou Eliškou picházejícímu, mezi nimiž

ti! jsem pemnohé, kteí i pekypujíc! radosti srdce svého

na tváích slzami byli obliti. Král vesel do Brna, vnit i vn
mír a Bvornosl Bpoádal, a následkem toho veákeren lid blaho-

pející jásal. Posléze král b Fridrichem, vévodou Rakouským,

\ Rajhrad se smluvil,8) kde mezi nimi slib svornosti a pátel-

m.l.í.i- Oparakj l>yl Levol tk Pemysla Otakara II kneikoii

•Mi. k .t
j .

\i pon

konala se .i~i v drahé poloi i 1311.
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ství se vzájemnou podporou uinn a po slovech sladkozvu- 1311

kýeh jeden s druhým ve svornosti se rozlouil. Napraviv I

tedy mír po vší Morav král Jan vrátil se do ech, iu
) prošel

1312

veškerou zemi, navštívil jednotlivá msta, nové tvrze, odkud

loupeže se konaly, srovnal se zemí.

Soudí, osielým a ženám ovdovlým
Spravedlnost zjednával a nespravedlnost zamítal,

Choval nedosplé právem spravedlivým, ale ty

Král vykoenil, jež zlá vina poskvrovala.

Král odtud do Prahy se vrátil a tam meškal.

( ) jak obtížné jest bezbožným nechati lehkomyslnosti,

Jíž uvykli a v níž zbhlí byli,

Nebo emu kdo pivykl, potom nechati nedovede.

To ukazuje se inem, jenž se páše.

Nebo povstali nkteí mužové nešlechetní, nad jiné zloin-

njší, kteí ped tím velmi mnoho loupeží páchávali na Mo-

rav, z nichž jeden byl Fridrich z Linavy, Artleb, eeny
z Boskovic, a bratr jeho Jimram s pívrženci svými.

11
) Ti od

obvyklého loupežení na as ustali následkem strachu ped
králem, ale nyní z lásky k cizímu majetku vraceli -se k lou-

peži, jako pes k vývratku. Obyvatelé Moravy tedy, kteí od

zlých zlé trpli, králi to oznámili a vyžadovali si ochrany

královské, aniž náek hluchýma ušima pomíjel spravedlivý

král Moravan, ale poslal a svolal vojsko eské. V m-
síci tedy ervenci 1

") tetího roku po svém píchodu — je to rok

Pán 1312 — král Jan vyšel z Prahy a postupoval pinést

pomoc Moravanm. Ml pak Jimram z Boskovic, škdce Mo-

ravy, blíže kláštera Tebíe hrad, jenž se nazýval Ungersperk
;

13
)

ten že byl v cest králov, vojsko královo na váleným zp-

sobem udeilo a mužn jej obléhalo i dobylo. Zajato pak bylo

na tomto hrad lotíkv osmnácte, kteí všickni na rozkaz

králv sttím zabiti byli hned. Jeden však mezi nimi byl,

jak mn vypravoval Herlin, maršálek králv, jenž nikoli žele

a naíkaje, ale dobrovolné a s radostí na vtvích zelenajícího

,0
) i. srpna vidíme Jana již opt v Praze (Reg. III.. é. 38

") Jména jejich pipomínají se asto v sonvkých listinách.

12
) Podle listin byl král Jan již 5. kvétna 1312 v Tebíi

(Reg. III., . 76).

1S
) Ungersperk, nyní Sádek u Tebíe.
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ii stál a kvetl, obšení -i vyvolil a dosáhl,

eho bí žádal.

byl v hrade, vis I ím blíž

Na vtvi stromu, hyne tu jako ryba na adici;

Tak povýšen hyne tento lovk na provaze ovázán,

itni hradní obyvatele tehdy zárove bijí in<

Potom král táhl dále, vešel do Brna, ' z jehož píchodu

-krivn lid Be tšil, ale jedin niemnost Lidi zlých Be obá-

vala, l'\ ji nebylo uloženo mleni. \ že Fridrich z 1/

sílu hradv a tvrzí Bvých dvoval :i milosti královy ne-

vyhledával s tuk velikou bedlivostí, jak ml, aniž od zloin
I. také ibyvatele Moravy poškozoval ohnm

.t meem, král Jan roztrpil ei své, svolal k Bobe Moravany,

rozkázal také, aby mštané Brnnští byli uchystáni. \ bez

prodleni všickni pipraveni jsou k boji, a -lovu králova

roven* poslouchají. Poslal tedy král etné vojsko válenými

zbranmi vypravené k obklíení a obléhání hradu, kl

Blove Raice, 1

l jenž za nejsilnjší mezi ostatními tvrzemi Frid-

richa / Linavy byl pokládán. Bylí hrad tento tak pevný, že

obhájcm svým poskytoval volny východ i vchod, i kdy/ na

hledli všickni, kteí jej byli oblehli; co stroj obléhací

mohl vyhoditi, Bila tohoto hradu nepokládala za nic. Kdy/.

pak všecky zpsoby obléháni málo pomáhaly, vymyslili ,m>

zpsob. Nebo ti. kteí hrad získati Be snažili, povolali nkteré

horníky, kteí na kov v báních dolovali, a ti pijavše od-

mnu, uinivše podzemní podkopy v nkolika dnecb ze<r hradu

podkopali, tak /• zároveí \ jednu hodinu s ásti zdi nkteré

it) padly. Vida pak Fridrich / Linavy, že jádro Bily jeho

hro/i zkázou, proto/. hrad Raice ztratil njakou ást tajným

nastrojením, poslav poslj žádal o milost královu. Dovolil pak

král. aby trn. jenž toho zadal, pišel ped tvar královskou.

Podporován jsa ted) pomocí Bvých pátel, Fridrich i Linavy

nabyl milosti královj a alibil pod písahou, že vrnou službou

n dle vle královy chce chybu bvou napraviti '"i: zboil také

e \ Hi !.• jii i: ervna isis Rej. lil . - -

l:.i. ; l

i ridi lvj .i jeho Bpolenfd ]>ii jat i na milost i Brna* dM
\itlfli i Boskovic /i--kiil milost králova

pednícb pan Moravských dne ft. kvtna 1818 I ; >
-

_r . III



Potlaení loupeží na Morav. Neúroda a hlad. .il7

na rozkaz králv [Fridrich] jiný silný hrad, jenž se nazýval 1312

Drahotuš, 17
) a ten hrad Raice ze základu vyvrátil, jakož se

králi líbilo.

Tak byl králem vynikající lupi pokoen,

Dva hrady zboil Fridrich, nebo pinutil

Jej král slavný, jemuž potom stal se pítelem,

A odtud zachovává on králi vrnost stáleji.

Téhož roku nastala neblahá neúroda plodu zemských jak

v echách, tak i na Morav,18
) tak že mnozí chudí lidé hladem

a nedostatkem odcházeli z tohoto života. Matky nkdy ná-

sledkem naléhání nejvtší poteby zapomenuvše na lásku ma-

teskou shledány jsou, že pojídaly mrtvoly dítek. Jediná mna
žita, která obyejn se nazývá strych, na Morav platUa ticet

groš Pražských denár, to jest pl hivny stíbra; nebo
krutost hladu zuila do té míry, že nouze dohánla pemnohé
lidi, aby se dopouštli krádeží, loupeží a vražd. Tehdy zajisté

na Morav i z kolující povsti poznal jsem událost, která

sluchu mému strach a bolest srdci mému zpsobila. Jakýsi

mladík tehdy, protože neml chleba, snášel dlouho hlad, tak

že již zbaven jsa sil tlesných takka bezduchým se stal

;

a že tak hned pro odpor pírody umíti nemohl a sám

sebe rád by byl zahubil, kdyby bylo možno, pipadla mu
takováto myšlenka: Spáchám njakou krádež veejn ped
zraky lidskými, chycen a jat buda odsouzen budu k smrti a

tak aspo ujdu sklíenosti tohoto hladu a bídného života.

Vykonal, co zamýšlel, stolní ubrus vyvšený na teplém slunci,

aby se usušil, veejn uloupil, po zpsobu zlodje klidnými

kroky utíkal, pokik stal se od lidí ho pronásledujících; jat byl,

jak chtl. Co dále? Když bídný ten zlodj hladový na cest

k soudu byl veden, piznal se, že spáchal krádež a že zlo-

djem jest, a aby co nejrychleji byl povšen, naléhavými

prosbami v slzách, již napolo mrtev jsa, soudce a veškeren lid

žádal, sám sebe stále obvioval a vzpíral se již žíti. Byv pak

otázán, pro tak spchá na smrt, odpovdl: Bídné jsem žil,

i;
j Drahotuš u Hranic.

18
; Neúroda byla toho roku také v Rakousích; srovn. Curschmann,

Hungersnote im MA. Lipsko 1900. (Leipz. Studien VI., 1) str. -207, kde

však doklady o echách neuvedeny.
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tak velikým hladem byl jsem trápen ve dne i v noci velmi

dlouho, že za radost bí pokládám jakoukoli krátkou smrt, již

by moje pedlouhá bída došla posléze konce. Bohem dosvd-

uji, že tuto krádež jsem Bpáchal z lásky ke smrti, nikoli

k životu, žádám tedy. zabte mne. Slitoval s- lid nad tímto

hladovitým lovkem a vyrvavše jej / pout nasytili BTými

lužnami z dobrého Bkutkn. Hned pak po této neúrod Ho-

spodin dal hojnost, a zem vydala pehojn pl<>d svj.

Kapitola ( A.

.lak Jan, král eský, v Norimberce konal dvorskj Bjezd

1318 Léta Pán L313 ve svátek Zjeveni Pán 1
) Jan, král ( esky,

iu-i. jenž byl generálním vikáem Bvaté íše v Nmecku, konal

v Norimberce slavný sjezd dvorský, pi aémž Bkoro všickni

knížata a hrabata Nmetí byli pítomni, anebo kteí Bami

osobn pítomni býti nemohli, tam aspo* slavnostní Bvé po-

itvo vypravili Na tomto Bjezd naízeno bylo vtšin kníiat

a hrabat, že panu císai Jindichovi, jeni tehdy obléhal mi

I lorencii, poslati mají bojovný lid, každý dle Bvé možnosti,

jakož 36 zalíbilo císai ímskému. Rozkaz takovj

oé poslušné pijali a léta potom následujícího Bebra

vojska táhli. al>\ císai poslušenství prokázali, ale bda, <> -míti

g uslyševše tehdy na místo boje >•• nedostali.

( » pivním dítku krále .lana.

jB ij. Léta Pán L313 v dm Bvatého Kiliána muedlníka*) na-

plnila Be doba porodu královn I eské, pani Elišce, i porodila

dceru -\»n prvorozenou, kterou dle jména pani Markét), cí-

ftímské, nazvala Markétou.

mladistvá Markéta zpsobila veselé

tnému otci a nžné Bvé roditelce.

Králi pak Janovi bylo tehda Šestnácte let vku, králi

však Klišce dvacet jeden.

rence.
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Jak král Jan prudce želel smrti otce svého s velikým 1313

utrpením srdce svého.

Téhož tedy roku král eský Jan, syn císav, v oktáv Aug. 22.

Nanebevzetí 3
) z Prahy s mnohými šlechtici eskými a Morav-

skými vyjel, hodlaje se ubírati k císai, svému otci. Když

pak pišel k Norimberku, píchodem vojsk biskup pana Mi-

kuláše neženského,"1

) pana Filipa Eichštádtského. hrabat pana

Bertholda z Henneberka, pana Ludvíka z Oetting, pana

Fridricha, purkrabí Norimberského, pana Oldicha z Schiussel-

buika a nkterých jiných lid krále eského Jana množstvím

i silou znan vzrostl. Tak tedy král rukou silnou postupoval

a táhna pes Ulm až do Švábska se dostal. S druhé pak

>trany Rýna pan Petr, arcibiskup Mohuský, s paní Beatricí,

matkou pana císae Jindicha, veda s sebou velmožv a hrabat

pemnoho a rytístvo vybrané ubíral se s velikou silou, vejíti

chtje do Itálie. Ustanoveno pak a smluveno bylo, že v Cu-

rychu, mst Nmeckém, v jedné lht a dne jednoho všecka

knížata Nmecká, která tehdy uchystána byla do boje, mají

se sejíti, aby tak spolu sloueni jsouce bezpenji ety ne-

pátelské mohli prorážeti a mocnji do Itálie yjíti. Když pak

Jan, král eský, spšnji se blížil k místu shromáždní a již

s vojskem svým pišel k jakémusi klášteru jeptišek našeho

ádu Cisterciáckého, jenž sluje Heckenbach, 5
) ležící mezi Ulmem

a Kostnicí, z neblahé vštby povst o nenadálé píhod s králem

ku pedu se ubírajícím se potkala a pinutila ho, aby odešel

nazpt. Nebo pišli poslové nemén nemilí, nežli nenadálí,

kteí tvrdili, že pan Jindich císa poživ jedu 6
) zemel, a to

ped oima lkajících osvdovali zejmými listy. Ó jak kruté

bolesti osten protekl srdce jednorozeného syna, když zvsto-

vána záhuba nejjasnjšího otce! O jak veliké sklíenosti a po-

3
)
Nanebevzetí Panny Marie pipadá na 15. srpen (tedy oktáv trvá

do 22. srpna). Dne 1. záí (v listin b. m. Reg. III., . 154) král Jan

ustanovuje Bertholda z Henneberka zemským hejtmanem na dobu

své nepítomnosti.
4
) Mikuláš (de Stachowitz, jinak de Ipsse) byl biskupem ííezenským

(když zvolený díve Jan de Lucidomonte odstoupil) teprve od íjna 1313

(zemel 1340).
5
) Heckenbach u Biberachu.

6
) O smrti císae Jindicha VII. srovn. níže kap. ('XV.
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. tiii liríi/a Bhrnula Be náhle na nás a na všecko vojsko;

kdj -v cizi vlastí ped neju'a

teli nemli jsme žádného útoišt ani útulku! Nebo ti, k

'-ni ze strachu ped otcem, pravím, cl-

em pánem, rádi Btopám krále Jana uctivé >>- klanli, již

uslj dostnou smrt, na to píležitosti hledli

jakkoli mohli, úklady skrytých uskoku. . ati. V této

|iak Bklíenosti neblahých píhod královu mysl odla vytrva-

lost tak veliké velkodušnosti, že / tohoto dkazu sily duševní

dostalo se lidu potéchy nemalé, v úkrytu vsak prsou syn sni

trpkou bolest pro Bmrl otcovu, ale Bl opatrnost tohoto

jin< ha pede všemi ji Bkrývala.

Tenl jinoch, spjatý úzd( u rozumu

V prsou U0SÍ1 náek, ale skrýval jej

• Ion tváí, protože myslím, /• tile,

Je-li muž píliš znepokojen, kdy/ Btížen

i osudem, ponvadž tento král vojsko

• by byl poškodil, kdyby se tehdy zle byl choval.

Ale s pevností pravil: Pokud otec touto mne

Tehdy zcela žádné starosti jsem nemel, ani i

Véci jsem nesnášel, ale protože nyní jsem i>tištén,

mne dotýká, tak vtši bolesl Bkliuje,

\-/ ani tak nezoufám, ale ode všech pi této pi

[vtel jste milovali otce a Be mnou stáli,

\ -• mi jste pišli, abyste ekli, co \ tchto

Píhodách by bj lo vj hodné k< nati, co b) n\ ni mlo Be státi

Užiteného tak nám, jako vám dolu.' prospšného.

.lemu/ Btarši odpovdli radou rozumujši Ponvadž,

pane a králi, i jenž byl píinou cesty naší,

bohužel >> tohol odešel, nezbývá nic jiného, ne/li

abj rátili cest a, i" které jsme pišli, abychom

následkem prodlení, kdybychom jak.- uinili, nezapletli

pti ode zlých lidi. Kec tato ped oima všech Be sa-

líbila, i stalo se tak. tuk že ti, kteí postupovali ubírajíce

se jdou nazpt b uál k< m. <
» bídy ne-

Blýcham I tohoto krále slavnéi i a etného vojska jeho

vítzosláva vítzství odata vbec beze všeho boje! Smrt

blodavá toliko uštkla hlavu, a ví tvo úd -trnulo
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a ustrnutím jsouc zasaženo nikterak nevdlo, co by initi 1313

mlo. Tak tedy když se král se svým hezslavným vojskem

vrací, skryt všude na n doráží loupeživost lotíkv, a cokoli

od vojska oddlen kráí, urváno a odneseno. Vidl jsem za-

jisté tehdy nkteré z našich smrtí nebo ranami sklíené ležeti

na cest, jež zranila ruka nepátelská, jež vera a pede-

vírem ochotna byla služby konati králi, jakékoli by poruil;

a když jsem to vidl, znepokojen jsa v mysli soustrast cítící

takto jsem ekl:

V dob šastné ítá se mnoho pátel, 7
)

Zmní-li se osud, píze lidu odtud se mní;
Láska, která není trvalá, jest bezcenná.

Kdo mé vci miluje a mne nedbá, ten je zlý.

Vc ta ukázala se králi, protože silnici,

Která stála otevena, nyní ji stráže jistá

Opevuje, uzavírá, když lid v mstech slyší,

Že nazpt ustupuje vojsko, a toho poškozuje,

Jehož ústy ped tím chválil, bál se ho a miloval.

Král pak Jan když vraceje se pišel do msta íšského

Nordling 8
) a uslyšel, že pan Petr, arcibiskup Mohuský, jeho

host a pítel zvláštní, z téže píiny se vrátil, poslal k nmu
pana Konráda, prvního opata Zbraslavského, a žádal naléhav,

aby mu ráil popáti vespolnou rozmluvu. Pišel tedy tento

pan opat, maje mne za kaplana, ku panu arcibiskupovi Mohu-
skému, jenž tehdy byl na hrad svém, eeném Ehrenfels, leží-

cím na Rýn proti Bingen; nkolika posléze vybízejícími emi
opatovými arcibiskup byl pohnut, že slíbil, že chce pijíti

k Janovi, králi eskému, do Wiirzburka. Konána však byla

tehdy, to jest v oktáv svatého Michala, 9
) mezi arcibiskupy Sept. 29.

Mohuským, Kolínským a Balduinem Trevírským u msta
|

Koblence o záležitostech uprázdnné íše tídenní porada, Oct. 5.

pi níž my jsme byli pítomni a vidli i slyšeli jsme, co se

tam dlo. Po jejímž dokonání s panem Petrem Mohuským

') Podle Ovidia, Trist. I, 8, 5. 6.

*) Dne 13. záí byl Jan v Lebssingen (Iteg. III., . 157).

9
) Sv. Michala pipadá na 29. záí; porada tedy konána nkdy

mezi tímto dnem a 5. íjnem.

Kronika Zbraslavská. 21



Kronika Zbraslavská, kn. I. kaj). OX.—< XI.

i8is ku králi a králové Elišce d<> Wfirzburka 10
) jsme pišli, tam

když bylo vykonáno mnoho porad a jednání, pan Prtr ftfo-

huský s pani královou Eliškou vešel do království eského,

král Jan pak u Býna tu onde pecházel a v hrabstvi svém

Lacembnrském tak Bkoro po celýjedeo n>k zstával11
) a zatím

sto o záležitostech uprázdnn íše pracoval; v jeho pak

Depítomnosti ízením Božím veliký mír trval v echách.

<
» druhé dcei krále Jana eského.

á 21. ;i Pán 1315 dne 21. kvtna v hodinu prvou narodila

panu Janovi, králi eskému, hrabti Lucemburskému,

druhá dcera Jitka, jejímž zrozením lid byl znepokojen proto,

loufalo, že se narodí syn. To uvažujíc matka této

dívky, pani králová Eliška, pede mnou takto pravila: Protože

skoro nikdo tohoto dítte nemiluje, proto bude Blušno, abych

já hojnji i«' milovala.

Kapitála I \\7.

1 1 krásném jakémsi zázraku, jenž se pihodil s tlem Kri-

stovým \ svátosti.

isis Léta Pán 1312 na utvrzeni svaté víry kesCanské

bo nejsvatjšího tla sám Kristus Ježíš, jednoro-

zený syn Boží, Spasitel náš, dobrotiv ráil vykonati násle-

dující zázrak. Nebo kdy/ v krajin Moravské \ mst, i

až podnes Bluje Ivanice, ped svátky Velikononími \ samý

•itM.den Velkého pátku*) k svatému pijímáni tla a krve Kristovy

dle /.vyku v chrám hojný zástup vících sešel, ejhle,

když pes pílifi vzrostl poet lidu, chtjíího toho dne pyí-

mati, pro toto mno iti nemohly celé hostie, ježto den

' Pobyl Janin re Wurzburce kde pi nm vidíme arcibiskupa

Mobnfského licnncberka) dosvden jest listinou

III . . 161 .

") Listinami zjistén jest pobyt Jantn v Lucemburce a zemích

okolních -"l listopadu I i i srovn. Reg. 111 . stí

181 1 byl

CXI. ') Iva : .nim od Brna
J Velki pátek pip "i r 1311 d na.



Zázrak v Ivanicích. 838

ped tím, to jest v Zelený tvrtek, byly posvceny a pro 1312

následující den Velikého pátku pro pijímání lidu uchovány. Mart. 24

Následkem toho se stalo, jakož již zbožný i církevní zvyk s sebou

nese, že knz, stídník eeného chrámu, nkolik hostií na menší

ásti rozlomených po kouscích rozdloval, aby takto požití

pokrmu života hladovjící duše tak hojného lidu tak zbož-

ného obveselilo a nasytilo. Naposledy když nkteí onen chléb

nebeský jen ve zpsobe malé ásteky obsažený s oltáe

z ruky knzovy zbožn pijímali, pistoupil jeden muž, syn

nevry a malé víry, jenž nepatrnou ást tla Pán od knze
v ústa pijímaje, hned v srdci nmý, v mysli nevící hovoil

s reptáním: Co aneb kolik jsi pijal? Jak veliké myslíš, že

síly aneb jaké psobivosti tak nepatrná ásteka v tob mže
býti ? Zajisté nepatrné nebo žádné ! Kéž bych dnes nebyl

chodil k oltái ! Tolik zajisté bylo by mn prosplo vbec se

zdržeti pijímání, jako pijmouti tak nepatrnou ásteku. Ale

když on toto a podobné u sebe pevrácen rozlinými rouha-

vými myšlenkami s nevolí a nevrou pemítal, náhle ta svatá

hostie, na jejíž nepatrný objem onen bídný lovk, neznalý

tajemství božských, již nedávno ped tím žaloval, tak velice

vzrstati a znateln se rozmnožovati poala v ústech tohoto

pijímajícího, že tváe jeho vyplnila ob, a nenadálá velikost [její]

nepipouštla mu zavíti otevená ústa, zajisté psobením toho,

jenž tlesn v svátosti byl skryt, jenž není ani menší v nej-

menším, aniž vtší jest ve velikém. A jakkoliv onen nov
vzrostlý objem kousáním zubv onoho lovka byl rozmlo-
ván, pece nikterak nemohl od onoho nevícího býti polknut.

Stál lovk onen tesa se, boje se, že se zadusí, sám u sebe

jsa svdom, co s ním mlky se dlo, protož onu svátost tla

Pán, kterou pro svou nedvru nehoden byl pijmouti ku

potše své duše, trápen jsa nutností, obávaje se smrti, ruku

v ústa vloživ stží s namáháním a bolestí vytáhnouti mohl

ásteku posvcené hostie, o které již ped tím se domníval,

že pro její nepatrnost vbec jí musí pohrdnouti. A protože

žalostným požárem, jenž zanícen byl skrze Maary, 3
) chrám (1304)

8
) O události této, která náleží k r. 1304, kdy za války Albrech-

tovy s Václavem Uhi ve vojsku syna jeho Rudolfa na Morav zle ádili,

kroniká náš zmiuje se již v kap. LXXI.

21*
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mi t<nt< :i sdeeli ješt mi pemnoho puklin ;i otvoru,

k jedné stn chrámové onen lovk všecek uzkostliv se pi-

blíživ, v jedné trhlin zdi tlo Pán, jak nejhloubji mohl,

co nejtajnji umístil. To dokonav do domu Bvého, sám v a

lovk onen dosti jaa zmaten se vrátiv, v trpkostí duše své uva-

zuje všecko, co se mu oneho dne tak podivuhodn bylo pi-

hodilo, kdy/ ho brzo navštívila milost 1»<>/i a prudce hlodalo

svdomí, z celého srdce byl zkrušen, hojn proléval >l/>.

povstal v holosti, bžel k svému zpovdníkovi, jemuž

vykládal, jak se mu poadem byla pihodila, Zpovdník Blyie

slova vyznávajícího se, Be lkaním jeho velikou maje Boustrast,

když lovk vinny jej vedl a ukázal mu místo, v nmž
Kristovo neuctiv bylo ukryto, 8 uctivostí sám pokusil

odsud vytáhnouti <mu spasitelnou obt. Podivuhodná

kdy/ knz poprvé ruku vloženou ze Štrbiny ve zdi vytáhl.

rstvou krvi koneky prstu, jimiž Be by] oné tu

v otvoru zdi dotekl, patrn objevily te zkrvaveny. Užasl

kno/. k úžasu pistoupila ha/on. podruhé však tesoucí se

ruku vložil do skuliny. Kdy/ pak svatou hostii z ukrytu

zdi byl vytáhl knz na svtlo, hned z rozliných astí této ho-

stie jako ze /il lidského tla hojna krev pucala vytékati, tak

nejen prstj knzovy, ale také i zed na té Btrané byla

postíkána i zem. Spativ tento úžasný zázrak knz vzkikl

a modlil se; upei ;i bál se laik. a na tak velikou podíva-

nou, která nikterak nemohla býti utajena, pibhli tam ve-

škeí lide. bijící se v prsa Bvá, kdy/ to vidli; mnozí pak

zpvy a vyznáním velebili Hospodina, jenž tak vehke vci

uinil ve chrám jejich, jenž i ráil taktu v onen den Bvého

spasitelného utrpení památku tak podivuhodn obnoviti.

<

» témže pedmí

Ctihodná pak \ Krista paní Gisela, abatyše v Osla-

vanech, 4
) kterýžto klášter onomu mstu velmi jesl blízký,

dyJ bal se tak slavný zázrak, pibravši si nkolik
ster svých, jeptišek toho kláštera, tam pišla. A ty kdy/

událost i zkrvácenon hostii patrn vidly a ji uctiv se kla-

4

^ ( >. aai hodina idi I baníc, i'\\:il klá

jeptiaek ádu l [iterciii k. ho.
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nly, jedné z nich pede všemi jejími družkami hojnjší od 1312

Boha dána jest milost vidti božské ono tajemství. Nebo
ten práv, jenž pod viditelnou onou svátostí neviditeln byl

skryt, inící znamení na nebi i na zemi, náhle otevel zrak

srdce oné jeptišky a duši její osvítil tak znamenitým svtlem

poznání a útchy, že vidla v svtle onom svtlo, jehož

ostatní, kdož byli pítomni, nevidli; ba pi onom vidní po-

divném tak hojnou rosou požehnání Božího v duchu byla

oblažena tato dívka Kristova, že hned zdržeti se nemohla, aby

potky slz, známky onoho pramene, který uvnit byl pro-

pukl, pehojn z oí hlavy zevn bez ustání nevytékaly.

Byvši pak tázána, pro aspo nkdy neustává od tak nemír-

ných slz, odpovdla: Boha, Spasitele a ženicha svého, spa-

tila jsem v tle svém jakkoli nehodném, zpsobem zajisté

zázraným, nikoli po zpsobu obvyklém, ale pod zpsobou

a tváností, jak se zalíbilo jemu, jenž se mn chtl ukázati,

a již postauje mn moje tajemství. Potom bez ustání v trva-

lém plái tato následovnice beránka Božího šla a plakala,

rozsévajíc sím své, a následujícího dne jedenáctého, co byla

rozsévala v slzách, sklízejíc v radosti, odcházejíc z tohoto

života šastn v Pánu zesnula.

Rovnž o témž zázraku.

V oné dob okolo svátku Nanebevstoupení Pán 5
) vznešená Mai. 4.

paní Eliška, králová eská a Polská, dcera blažené pamti pana

Václava, krále týchž království, prvního zakladatele Zbraslav,

picházejíc do krajin Moravských, vše, co se stalo slavné

s onou spasitelnou hostií, uslyšela z pravdivého vypravování paní

abatyše v Oslavanech a od nkolika jiných [Jidí] vrohod-

ných, kteí pi tom, co se bylo pihodilo, pítomni byli
;
pro-

ež ze vrozené sob zbožnosti nábožnou touhou hned poala

vele planouti, aby spatiti mohla tak spasiteluou a podivu-

hodnou svátost. ízením Božím tedy obravši si hodinu pí-

hodného asu do msta onoho pišla, kdež, jak sám pvodce

5
j R. 1312 pipadl svátek Nanebevstoupení Pán na 4. kvétna.

Král Jan byl tou dobou na Morav (srovn. svrchu kap. ('IX. pozn. 12.),

a zdá se, že ho Eliška prorážela (v srpnu aspo vidíme ji v Brn.
Reg. III., . 90, 92,.
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ti tomu chtl, k mnohému naléhání prvotných p

lidu, nad pítomností tak veliké králo tho, tehdy darem

i . co diví i-i". vidti a pokorn se tomu pokloniti

bí žádala. Jak velikými pak nesmírnými radostmi duch slavné

králové uvnit jásal nad dobrodiním tak velikého daru, ti

rtným jásotem zejm i na venek ústy a skutkem zjevila, a kdo

vid l. bí dect\ i vydává otom. Nebo se ctihodným v Kristu oti

panem Konrádem, prvním opatem Zbraslavským, já sluha jeho

byl jsem tehdy pítomen, a mni nejoddanji -

íila onen poklad pedrahocenný - úpravnou monstranci •

trovati a donésti na Zbraslav. O tj -i télo Pána

našeho Ježífie Krista, nasy ni'' a pomoz mi \ posledních

[chvílích
| života mého. Amen.

Chlebem Bvým, Kriste, v urin/ Bkryté se nám udílíš,

Dstojné, králi mocný, obživ mne v dob smrti.

Kapitola i XII

Poíná se výklad struný o jším knížeti, panu Jin-

dichovi VII císai ímském, a šastných jeho úspších.

Byl v krajinách Nmeckých v hrabstvi Lucemburském

hrab velmi mocný a statený, jménem Jindich, 1
) jenž si uro-

zenou rodem a nikoli zvrhlou mravy ze slavného ro<lu hrabat

Hennegavských a Hollandských pocházející manželskou smlu-

vou pojal cho, nazvanou vlastním jménem Beatricí, kteíž po

zpsobu manželském po pemnoho dm spolu /ili a zákonné

spolu žijíce obcováním manželským ti syny /plodili, totiž Jin-

dicha, Wairama ;i Balduina, Stalo pak se, když Bvrchu h

hrab Jindich b panem Janem, vévodou Brabantským, l»'j

v poli Bvedl, /•• ztrativ život zárove - vítzstvím, s této bitvé

zabit byi podlehl.*) V • emeli b mm bratí

dva [a pak Brabantský zvítzil, nebo ml tehd) - sebou

1

lindrich III. (syn Jindicha II \l.-idl v

bursko % letech 1281 1188 choi jebo Beatrix i.\ ildnina

•; V bitré ii \n orín

.mi. rlastní l'i

(luii; o boka.
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na své stran arcibiskupa Kolínského 4
) a nesmírnou sílu zna- _

menitého rytístva. Po smrti pak otcové povstal prvorozený

jeho místo nho i stal se hrabtem Lucemburským k radosti

a páuí veškerého lidu. Aby pak podnt staré pe obrátil se

ke svazku jednoty a nového míru, zamýšleli starší lidu jak

vévodství, tak i hrabství mezi ddici zpsobiti posvátné spo-

jení ádného manželství. Pomocí tedy pemnohého vyjedná-

vání Jindich, mladý hrab Lucemburský, pojal za ádnou
cho pannu Markétu, dceru Jana, vévody Brabantského. 5

) 1292

Tak ustala rozepe, když manželství sdružilo

Takové ddice, jež rozluovala ped tím porážka,

Tehdy Markéta velmi ráda dána Jindichovi;

Nebo Brabananka stala se hrabnkou Lucemburskou. )

Ti pak dva manželé, dbajíce zákona Božího od prvotné

doby svého spolužití, neustávali sloužiti Hospodinu v bázni,

kráejíce v pikázáních Božích bez náku, povinnou vespolek

vázáni jsou láskou, scházejí se jako mladí manželé,

Ale mravy osvdují se býti starci.

Ped Bohem niemu pednost nedávali, spravedlnost a

soud ve všech dobách vykonávali a všem se milostivými a

laskavými inili, vyšším est, rovným lásku, poddaným píze
vzdávali. Požehnal pak Bh této hrabnce, že poala i po-

rodila syna svého prvorozeného, jemuž pi znovuzrození ktu
dáno jméno Jan; i uslyšeli sousedé a píbuzní, že rozmnožil

Bh u ní milosrdenství své, a blahopáli jí. Když hrab Jin-

dich chtl, aby jménem jeho chlapec byl nazván, matka od-

povdla: Nikoli, ale nazván bude Jan.

Ukazuje jméno tohoto chlapce, že i významu

Má mu vždy pibývati, a jeho chrániti

Kéž milost Boží chce od každé zkázy.

Narodil pak se léta Pán 1296 v den svatého Vavince 1296

muedlníka 7
) chlapec tento Jan, jenž potom ve trnáctém roce .\ug. 10.

*) Kroniká se mýlí. Arcibiskup Kolínský Siegfried (1275—97) stál

na stran hrabte Lucemburského, sám upadl v zajetí strany protivné.

*) Svatba slavena 9. ervna lá.92.

°) O zaátcích Jindicha VII. pkn pojednal Brosien. Heinrich

VII. als Graf von Luxemburg, FDG. XV.
1

) Dne ÍÓ. srpna. Udání o dob narození Janova znan se roz-

cházejí, náš kroniká, jak se zdá, byl dobe zpraven.
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— vku svého sta] Be králem eským, jak nalézáš v pedchozím

tení. Tak náramn pak kvetla u tchto manžel zásloha

ctnosti, že nejen jim, ale i jiným pinášela odmnu povýšení,

bokdyžpo smíti pana Raimunda,8
) arcibiskupa Trevirského,

stolice Trevírská byla uprázdnna, svrchu eený Jindich,

hrabe Lucemburský, navštívil stolici apoštolskou a Balduinovi,

mladšímu bratrovi svému, jakkoli byl v létech nedosplý,

u pana papeže Klimenta V. stolec uprázdnného tohoto arci-

biskupství vyjednal.

To( jest, po cem toužím, Balduin na arcibiskupství

Se dostal, tento tehdy stolec dobe se ml
Za pímluvu, ne za plat, protože za peníze zajisté

Se prodává, ne njaké prelátství, protože je to nepravý

Zvyk, když obnos se dává, aby biskupem se stal

Nkdo nebo prelátem, ten bývá právem zavržen.

Nebo kdo si kupuje prelátství, jest zavržen.

To zajisté cesta, jíž se ubírá svatokupectví,

I zmateni bývají, kdokoli jí kráejí.

Proto tento mé) prospch, že nikdy takových vd ne

inil.

;l Be tedy Balduin arcibiskupem Trevírským, tl

Jindich, bratr jeho, hrab Lucemburský.

Nebo tehdy Stal se me obou silnjším. —
Dotýkají Be zajisté panství dvou tchto brati vespolek

SOUViale, B tím pomr Oboji stal se lepším. Nedlouho však

- potom, když Albrecht, král ímský, zabit byl skr/e .lana,

bratTOVCe BVého, B BVatá íSe Be uprázdnila, pan Balduin.

arcibiskup Trevíreký, nejsa nepamtliv lásky bratrské a pi-

jatého povýšení, denn pomýšlel a v mysu' uvažovati poal,

jak by hrabte Jindicha, bratra svého, na vrchol císaství

povznésti mohl.9) obrátil se tedy ku panu Petrovi, arcibiskupa

Boemand nikoli Baimund) <le Warnesberg byl arcibiakapca
li i\

o

-lv\ ni \ l. \-j^i, [299 .1 aebyl tedj bezprostedním predchadcaa
Baldainorým. Tím l>yl Diether NassaTakj 1 300 -1S07). BaJdnin <>l»

ircibiakapatvi Trevíraké provisi papeže Klimenta V. r. ISOfi \x\Kwwe,

pispénini arcibiskupa Mohoéakého Petra / Aepelta,

I
Zdi filenka o arolení Jindichové skutené ryšla od

Balduina, kl bu sáh] tiskal Petra Mohucskébo (arci z dovedl
htnotnéjsirh, než udává kronikái
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Mohuskéiuu, a jemu vyjevil planoucí a tajnou touhu svéd308)

vle, i žádal cituplnými prosbami, aby ídil jeho úmysl a

pání. Pan Petr pak, arcibiskup Mohucský, nedlouho odolával

prosbám žádajícího, ale s ochotnou laskavostí pivolil ; nebo,

i sám láskou neposlední miloval toho hrabte, za nhož Tre-

vírský prosil. Nebo msto Trevírské tohoto pana Petra, arci-

biskupa Mohuského, zrodilo a vychovalo i vyživilo,
10

; proež
bratrovi arcibiskupa Trevírského jakékoli hodnosti myslí ochot-

njší pál. Tak tedy tito oba tajn se shodli o Jindicha, hra-

bte Lucemburského, a jak by pedsevzetí provedli, snažnou

myslí stále rozvažují a pemítají. Pan Mohucský pak, protože

byl starší, rozumnjší byl v radách a v provádní tak pali-

vých záležitostí íšských. Že tedy dle císaských výsad arci-

biskup Mohucský pi volb císae je dkanem a jemu náleží,

aby ostatní knížata volie k volb svolával, kdy chce, listy

s rozkazem knížatm volim rozesílá a je k stanovenému

pro volbu místu a lht pozývá. Dále když pán Mohucský u jed-

notlivých knížat voli naléhavé pracoval a záležitost hrabte

tím vrnji, ím upímnji obstarával, všickni svorn se shodli

na hrabti Lucemburském, aby zvolen byl za knížete ím-
ského, a hlasy své na nho obrátili a penesli.

Kapitola CXIIL

O zákonité volb pana císae Jindicha a o první korunovaci

jeho léta Pán 1308.

Když pišel as k volb urený, veškerenstvo kurfirst 130S

sjednoceno jest ve Frankfurt nad Mohanem; nebo to

jest místo k volb knížat ímských urené. O em pak díve

dlouho uvažováno bylo, nyní náhle se stalo, nebo když hlu-

ným hlasem souhlasili voliové, Jindich, hrab Lucemburský,

za krále ímského veejn prohlášen, ze kteréhožto hlasu

celý zástup lidu se tšil. Nebo shodli se knížata svorn a

náležit, stanovíce tohoto hrabte Jindicha svým králem. 1
)

10
) Rodištm arcibiskupa Petra byl Aspelt u Lucemburka, ale v Tre-

víru došel knžství a v tamní dioecesi také první úady knžské (do

r. 1289) zastával; srovn. Heidemann: Petr v. Aspelt, str. 7.

l
) O volb Jindicha VII. srovn.: Wenck, Clemens V. und Hein-

rich VII. (Halle 1882) str. 1 10 n., kde také píslušné prameny uvedeny.
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Z toho všickni a zárove blahopeji

Vyvolenému králi, jenž bude jednati ve shod se zá-

konem,

Zaradovalo Frankfurt, Bpatila se tam

Radost zástup mnohých, ktmí tehdy byli pítomni.

I .-i\ oárod jemuž se takové vci staly známé,

I raduje se právem, protože pod králem uhlazeným,

Který se kvtem ctností Bpravoval ve cti,

•i budou, proto bezpenji budou bydliti.

Nebo ve zbožném míru Btálo hrabství jeho

Vždy bezpen, dní tam Btarosti o loupežení.

To dobe ví kterýkoli kupec i cestující,

Že denn dobrý mír má onu hrabství,

/. nhož vybrán byl tento král. Jemu, Krist--.

|.. vše udluješ, jeho povyšuješ* a poctn

Tento král slavii), pítel ctnosti a cti,

Sprav* Uivý, mírumilovný a pravdomluvný i cudný,

Iv. mlcelivý, i jak s sluší dobe veselý,

Odvážný, zkušený a - moudrou mysli výmluvný,

1 osoba jeho dosti hodná jest koruny,

Nebol osobi jeho aese pemnoho údél chvály.

Nil" -•• modlívá, knžstvo poestní

\ cokoli víry se dotýká, pesnji on zachovává;

Proež takka vzorem života byl a takka pravidlem

Správného žití. ponvadž nemohl býti kárán

Takovj v žádné vci, jej kdokoli mnsi milovati.

Ue co prospje Bloyy doporoucejícími vynášeti hlásáni

chvál) tohoto krále, když vykonal znamenitých skutkf vtce,

Bežli b) Be vypravovati mohlo, jV/ trvala pamt mnohých

Pohlete, jak velikj jest tento, jenž nastupuje

ke Bpaseni národu. Tento tedy jesl král spravedlnosti,

Nmecka uvedl i nejlepší j
•< >k I i < l a mír. \

mm stromoví o ve skrýších niv. v nichž asto za as krále

Albrechta loupeže se páchaly a vraždy, za tohoto krále Jin-

dicha nastala b • .i pevnj mír; nebo to já sám asto

ni Blýehal, když jsem krajinami Nmeckými procházel. Nebo
lilu vflné dobrého jména tohoto krále, jež se prýštila /. rdzr

licných jeho ctností, lákala! nejen více knížat a hrabat

/ Nmecka, ale pemnohé / Tento pak i>au Jindich,
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když léta Pán 1308 okolo Adventu Páné vyvolen byl ve 1308

Frankfurt, 2
) hned o následující slavnosti Zjevení Pán 3

) v mst
|

Achách zákonit a velikolep královskou korunou skrze Jana/) 1309

arcibiskupa Kolínského, svého píbuzného, eeného z Yirne- Jan g.

burka, se svou chotí paní Markétou slavnostn byl korunován

:

z ehož mu pibylo vtší slávy, vtší družiny, a dvr jeho

objevoval se slavneji. I povst jeho stnla se slavná po vší

zemi, všickni za tohoto krále pebývají v míru, chválí Boha

i krále. Proniklo i ku panu papeži Klimentovi V. veliké

jméno královské, jenž potvrdil vše, co se stalo zákonit s ním,

navrhl konen papež králi uiniti tu milost, že ho zavolal

k té korun císaské, která dlouho byla uprázdnna. 5
) Sbíhali

se také z konin Itálie a Lombardie k nmu pemnozí poslové,

kteí žádali téhož, pozývajíce krále do svých pepevných mst. 6
)

Volajícím král svolil, ale pece uživ prospšné rad v pijíti na

as odkládal. Nebo rozhodl se díve navštíviti všecka msta
íšská v Nmecku a v nich náležitý stav zíditi. Což když

konal, zatím se stále na cestu do Itálie chystal. Byl pak

král tento oddán službám Božím, tak že všecky hodinky denní

zárove s královou každého dne slýchal. Aby však rozjímání

více se oddávali a od zamstnání se vzdálili, král a králová

pi tení mše zastírali se obyejn jakousi oponou, z rudé látky

zhotovenou, nikdo pak se neodvažoval k nim se piblížiti

v dob mše, le kdo byl jmenovité povolán. Pi kterékoli mši

dvakráte ve zbožnosti pistupovávali k oltái, uctiv obtová-

vali a svaté požehnání pijímali od knze, o všech vigiliích

blahoslavené Pannv o chleb a vod se postili, každý pátek

se od híchu ped svým zpovdníkem oišovali a každý

msíc nejmén jednou svaté pijímání tla a krve Páné velmi

2
) Volba Jindicha VII. provedena byla (jednohlasné) dne -27. listo-

padu 1308.

3
) Dne 6. ledna 1309.

4
)
Omylem, na který již castji upozornno, jmenuje kroniká náš

arcibiskupa Kolínského Jindicha z Virneburka Janem (srovn. kap. XCVI.

pozn. 2.).

"') Papežská approbace udlena Jindichovi VII. dne 27. erv

1309; srovn. o jednání, které pedcházelo. Wenck na u. m. 133 n.

6
) Srovn. Bóhmer, Reg. imp. 1240— 1313. str. 279—80 (FIjtB

188, pozn. 4.); srovn. také níže kap. ('XX.
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zbožn pijímali, marným slovm po zpsobe kláštemikú se

vyhýbali pak Pán a kázaní ušima upímnýma, Brd

pokorným Um zbožnji, < n 1 1 radji poslonchalL Kdykoli pak

... kázání poslouchali, v citu pokory, srdcem i tlem jsouce

poníženi, až na samé zemi sedávali. znamenitá ušlechtí i

pokory, kterouž fcím pokouješ! tmi více a Boha i lidi

prospívá* .i vzrsl Šatem jednoduchým, nikoli ozlaceným

odívá se pokorná prostota krále a králové, tak že kdo bya

je videi, mohl bya se domnívati, že jsou to Bpíse >>»<\>y klá-

šterní nežli svtské.

\ Šatech ta vzniká ušlechtilost mysli,

Nebo pod odvem ovím skrývala Be mysl h-.ž>ka.

Tato žízni po nebeském poklad, proto pohrdá zlatem.

Jež ozdobuje odv; mnozí jsou mné v tom Bvdky,

Kteí to vidli a tam BS mnou byli.

At»y takt- Boud tohoto krále nezabloudil mimo cesta spra-

vedlnosti, asto míval u Bebe eholní a svdomité osoby, jimiž

spravoval pi poradách, a jim Bvovával peeti Bvého ma-

ltu. Nebo pana Jindicha, muže zajisté nemén v mra-

vech božského nežli vzdlaného, opata ve Villereu, našeho radu

Cisterciáckého, král n Bebe míval, jemuž Bvé peeti a /a,.

tosti Bvil, aby kdyby snad písnost královského vážni

Dalesu nkdy pekroila míru. tento Bprostedkováním klášterní

vlídnosti vse ku pravidlu uvádl. Tento pak pan Jindich,

kanclé králv, jakož to vyžadovaly oddám' jeho zásluhy, až

DOdl biskupem na stolci Tlidentském. 1
/.< VSecfa pak

/on. jež tehdy žily. Hospodin po mém sond tuto královou

Markétu zvláSt vyvolil a ji ostatním /.a piklad vystavil.

kterou znamenitosl mravu zen>keho a dobrotivosti výteenji

vyznaovala

Tatu jest zbožná, po nebeských odmnách celon

Mysli /i/ní. mírná, pokorná, .jako réva kvetoucí

< tplozuje kvty ctnosti, ji také mravy

Zdobí žen-ke. barva tváe proto ukazuje

Mysl upímnou, Cistou a v rei pravdivou:

Jindich (rodea i Met) bfrt] opatem cisterciáckého k i ;i -

\iliri-u, st.,i .,
, i nu Msknpea Ttiátmtakfra (seatfeJ tsst : srovn.

k.i|> \< pon i
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Tato dobrotivá králová stojí hodná rzné chvály,

Tak Markéta zstává odtud plna cti.

Jak veliké pak zbožnosti vn vydával duch této šastné

císaové, z toho se bude moci poznati, co sama mluvila.

Nebo kdysi, když tato králová s králem v Heilbronne

byla, na jakési osamlé místo jako do modlitebnice modlit

se vstoupila, a tam pibravši jedin hrabnku Jlišskou

njaký as prodlela ; pan Konrád pak, první opat Zbra-

slavský, protože ml píinu naléhavou, s uctivostí vyžádav

si pístup, vstoupil ku královn
;
po skoneném pak poselství

tohoto opata králová oslovila touto eí: Pane opate, vece,

žádám, abyste nikomu nepovdl, co vám nyní pravím. Hnusí

se duši mé a velmi mne obtžuje, i jsem znepokojena proto,

že stala jsem se a býti musím nadále královou : kéž by se

to státi mohlo, abych nebyla. Podiviv pak se opat tak veliké

pokoe pravil ke králové: Paní králová, když Hospodin vás

z celého svta k tomu vyvolil, abyste byla královou ímskou,

a když povýšení vaše jest útchou sirotkv i osob klášterních,

i což více jest, všech lidí, musí se vám líbiti toto božské

povolání ; velmi však se divím, co vaše srdce dojímá k ta-

kovým slovm? Jemuž ona pravila: Nic mne tolik nedojímá

le to, že Stvoiteli svému nyní v rozjímání, pobožnosti a

modlitb tak upímn myslí klidnou, duší pokojnou, srdcem

istým sloužiti nemohu, jako vždy až posud od mladosti své

initi jsem navykla. Z tchto slov kdokoli poznává, co skrý-

valo se v srdci této ženy.

Když tedy zvolen byl tento král Jindich, téhož roku 1380

znamení veliké se ukázalo na nebi, jež bylo zejmou pedzvstí D«.

útchy božské. Nebo v noci Narození Kristova, 8
) když jsme na:'4—25.

Zbraslavi vstávali na jitní bdní, ti znamení trojnásobného

kíže v zái velmi jasného oblaku jsme spatili, a všichni, kolik

nás to vidlo, tomu píliš se divíce zárove jsme svdili, že nikdy

vci takové jsme nespatili. Uprosted pak stedního kíže stál

msíc, jako by hebem umle tam byl pibit ; a vrchol onoho

trojnásobného kíže, jak se zdálo, dotýkal se navrchu nebe,

ást pak dolejší zdála se všem jakoby koeny vézeti v zemi.

Toto znamení, jakož jsem slyšel, vidno bylo všade od tch,

*") Se dne 24. na 25. prosince 1308.
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kdož tehdy bdli a pozorovali, a jak rozšíené Bdélaje mínní,

Ipovídalo výhodu obecného mnu. jenž v Nmecku za

((ii >ho panovníka kvetl

.

• oji znamení kíže ukazuji' le radosti Bvtla,

Znamení o míru dávají, protože kíž zahání vSi zlobu,

To všickni víme a vérlce shledáváme.

Kapitola I XIV.

.lak císa Jindich VIL <lo krajin Lombardských pisel a tam

slavn zvítzil léta Pán 1310.

prvotní doby zvoleni tento Blavný zápasník i

rJindicfa neustával denn v mysli .své úvahou tichého pe-

mítáni opt a <>i>i-t pemýšleti, jak by církvi

k obecnému dobru prospl a Bozmnožitelem v >kutku

i dle jména byl nazýván i I. Znamenaje pak,

ze veškera moc a síla pvodn vychází od Boha, bystrost

mysli k nmu poal povznášeti, pátraje ve svém uvažování,

.nu b) ve Bvém postaveni mohl vítanji Nejvyššímu

BloUŽiti. Vštípil pak Hospodin v Milce jeho. a Dzdálo

dobrým v oích myšleni jeho, aby zíd obecnou

výpravu kížovou co nejdíve navštívil Bvatou zemi, kterou

Bh za ddictví svlažte byl vyvolil a drahocennou

krvi svou posvtil, a ji, kterou Tatarsky kmen neistot} plný

má obsazenu, spoléhaje oa pomoc božskou opt získal. Ai>>

pak úmysl tohoto tak zbožného zámru tím pohodlnji, ím
ádnji mohl dojiti chvalitebného provedení, bedlivost kraV

lovská mínila, ze tímto poádkem pi té svaté práci teba

{tupovati. Nejprve dále rozhodl se pijmouti od pap<

koninu císaskou a mír uiniti v celé církvi zapadni, aby

takto ozdoben jsa Blávou hodnosti císaské a jména st\

ného tím vire ííiii pilákal k Bvému úmyslu národm po-

hanským hroznjší silu postrachu zpsobil; neboi veliké jméno

Kímskéb i poátku nejvtšího strachu nahánÍTalo

všem nepátelm.

Jméno císaské vítzné znamení válené odnášeti

l vyklo, v boji vždj vítzilo, protože pravém,

Kdj ir. prchají nepátelé,



Výprava Jindichova do Itálie. 335

Nebo císa poráží nepátele a odchází jako vítz. i3io

Ale toto císa velebný netoliko sáni od sebe zamýšlel,

ale k tak obtížné práci jej pozvání apoštolské, jakož i Lom-

bardské stále pozývalo. Ochotnji arci chápeme se práce o ja-

kémkoli díle, když vle neodporuje prosbám žádajícího. Když

tedy císa Jindich Jana, syna svého, odeslal do království

eského a silné vojsko obrátil proti Eberhardovi, hrabti

Wilrtemberskému, a zaídil jiné své záležitosti v krajinách

Nmeckých, pokud v dob dvou let se to státi mohlo, téhož

léta Pán 1310 ve svátek svatého Michala ') shromáždiv z Ale- Se
P
t29 -

mannie nepemožené vojsko, vyšel z Kolmaru a ke krajinám

Vlaským pochod svj obrátil ; na cest pak král, protože ho

šastný osud provázel, nenarazil na žádnou pekážku odporu

nepátelského, až dorazil do území Milánského. Janované pak

a Pisané, uslyševše s radostí o píchodu císaov, poslavše

proslulé rytístvo znan rozmnožili voje královy a jeho roz-

kazm i naízením od onoho dne i nadále vrn se poddali.

Nebo kvetoucí tato a pebohatá msta, totiž Janov a Pisa,

pi císai až po den smrti jeho vrn stála s celou mocí,

[a to] s upímnou myší.

Tehdy brousili mee s Pisskými Janované,

Všickni stáli ozbrojeni, hotovi jsouce plniti

Výrok císav, protože smýšlení tam není petváené,

Ale plným srdcem hledají krále „purlamorde". 2
)

Vida pak císa Jindich, že má vojsko udatné, a že velká

ást mšan Milánských mu peje, prudkým útokem na toto

msto udeil a po nkolika dnech do toho msta, jež byl

obléhal, došed vítzství vešel. Když se již myslelo, že v samém

mst Miláuskéni je mír, pobouený lid nerozvážn se pokusil

drážditi vojsko císaské, uvnit zdí mstských opt a opt
velmi krutý boj svádn. Bezuzdný lid Lombardský, jenž stál

o vítzství, neobstál, pispním Božím pemožen, poten, ven vy-

hnán a po zpsobu váleném pekonán.

A tak jest pemožen zlopovstný lid Lombardský,

1
) To by bylo 29. záí, ale Jindich byl v Kolmaru jen do 25. záí

(FRB. IV., 190, pozn. 1.).

2
) Rukopisy vysvtlují tato slova poznámkou, že je to vlašské za-

písahání.
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isii Jeaž proti /.ikonu chce uraziti tohoto krále,

Jeni pisel mír konat a mír podporovat

Konen pak když veškerá vzpoura Milánská ustala, dle

žádostí a na radu jak veškerého knžstva, tak i lidu

ju. 6. léta Páné 1311 v den Zjevení Pán v chráme Bvatého Ambrože

- aejvtí nádherou a -dusnosti pan Jindich král zárove'

- pani královou Markétou korunou železnou byl ádné koru-

nován a ostatními k tomu náležitými pípravami peslavn

ozdoben.

<) peslavná, dobrá, Šastná koruno železná I

Právem radovati se smíš, nebol ty ležeti

.liž jsi uvykla, truchlíc takka Bmutnou tváí;

V laciném plátn jsi trouchnivla po mnoho let

Nikdo / král se o tebe nestaral, ani/ té /vedl

Po mnohý bas, aniž vzdal tob i i

Jedin tento král nyní v tchto dobách té pozdvihl,

odtud budefi /dobiti hlavu královu, jehož povznef

Pokoivší posléze zpupnost Milánských vojsko císaské

dále se ubíralo a obležením kol kolmí sklíilo msto odboj-

mku. jež slulo Cremona4); t<> vsak nepemožené moci

nikterak dlouho odolávati nemohlo, proež dobyto ho mou

válenou, v tomto mst cetnf jeho obyvatelé na jílci m<

klesli, pemnozí do Brescú prchli, a ostatní podavše praví

slovem, nikoli srdcem pidrželi se císae, vérolomnost svou

pak 08VdílÍ, když hned po odchodu CÍ8aOVé proti svému

hejtmanovi povstali a pokusili se jej zabiti. Posléze I

eiiaBkj takové ukrotil, a strana íŽeká tam nabyla pevahy.

Po dobyti Cremony král voje císaské obrátil proti Brescii.5)

t pak msto Brescia nemén zámožné, nežli vysokými ba-

ttami velmi dobe opevnno, tak /•• se pokládalo lidskou moc-

/.a zcela nedobytné. Nebo vykládají kroniky, že toto mi

jakýsi císa, jménem Fridrich, po dv: let velikou silou ob-

lehal a posléze od nho odešel s nepoízenou a vítzstvím

bylo dne S. ledna 1811; povstání rltk Milánských, • nmí
'<u.i'-. sbhlo po koranoTad,

PRB l\ ifi,
|

ineen dobna I

Obležení Br< l krtaa.
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neozdoben. Avšak pevnost tohoto msta neodstrašila tohoto 13U

krále, jenž Boha jako milostivého obhájce, srdce lví, vojsko

silné ml a pivedl. Každého tedy jednotlivého dne síla

dorážejícího zástupu útoila na msto hojn opatené stroji

nepátelskými, ale se zdi a píkop mraky stel a vylétajícími

hromadami kamení mužn inn odpor ; a tento zpsob válený

opt a opt obnovován a nový denn zpsob válení od doby-

vatel vynalézán. Pede všemi pak, kteí válenými cviky se

namáhali, odvaha pana Walrama, bratra císae pana Jindicha,

Brescijským spíše byla obtížná nežli nebezpena ; nebo ten

blízko píkopu mstského neprozeteln rozbil svj stan, aby

každou chvíli ruka jeho více byla pipravena k boji a bližší

k válce. Ale bohužel taková blízkost pinesla konec jeho ži-

votu. Nebo jednoho due, když tento statený vojín neohro- Juni 27.)

žen, nic zlého netuše stál vedle svého stanu, stelou z oblé-

hacího velikého praku vrženou se zdi ranou smrtelnou byl

zasažen a hned potom zemel. 6
)

Bda, udatný jinoch dostal ránu smrtelnou,

Jenž byl znamenitý, odvážný vojín, laskavými

Mravy ozdoben, Walram, muž velmi milý,

Bratr císae Jindicha on byl, pátelé

Jej oplakávají zesnulého, hle ty, jak veškeren lid

Tak velice pláe, že slza skrápí líce.

Nyní prosím t, Kriste, ui, aby tento urozený muž

Po zahlazení hích pipojen byl v nebi ku blaženým.

Po smrti pak Walrama, bratra vlastního, duch králv

roznícen ke krutjší pomst proti Brescijským a vážn slíbil

pod písahou, že nikdy nemíní ustati od obležení tohoto msta,

le by je díve pokoil, následkem ebo po slovech hnvivých

prudcí rozzuil se boj. Byli pak tehdy s císaem tyi kardi-

nálové, 7
) kteí posláni byvše od pana papeže Klementa V. ubí-

rali se do íma jeho korunovat, a ti císai radili, aby ustal

od obléhání Brescie a v ím korunu císaskou pijal a tak

potom ku prvému úmyslu se vrátil; jimž tehdy nepivolil,

s
) Walram, byv rann 27. ervna, zemel nkolik dní potom.

'') Pvodn povil Klement V. úkolem korunovati Jindicha VIL
pt kardinál (srovn. kap. CXVI.), ale jeden z nich (Leonard Patrassus,

kardinál biskup Albánský) zemel již 7. prosince 1311; srovn. o jedno-

tlivých z nich kap. následující, pozn. 6—9 a kap. CXVI.

Kronika Zbraslavská. 22
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1311 al«- rozhodl se zachovati, co byl ekl. Když tedj znamenali

Brescjjští, že mysl císaova rozhoena jest vztekem trpi pal-

Sirosti, Btracfa snesení pipadlo na n náramné,*) tak že jako

mrtví sotva vydechovali ze sklíených prsou stísnny dech.

Vdli j»ak. že lev voucí, venku za zdmi ležící, jenž byl pi-

vádí nepemožené orly Nmecké, vítze vítzi a nepomže-li

milost, že zámožné mí Bvým obyvatelstvem hladem,

ohnm b meem bídn zahyne. Zmužilost mstská následkem

toho poražena byla a ochabla, b kde kdo pohebním žalo

v. mii oplakával sebe, nikoli jakoby ml zemíti, ale spise jakoby

již byl mrto tedy ainl lid sklíeny v tchto úzkostech,

jemuž 'II'- vlastního práva pražádná nezbývá nadje na spásní

Zajisté mezi nimi byli nkteí, kdož v písmech Bvatých tli:

Králové [sraelšti laskaví jsou,9) a protože bIuší králi laskavosti

utvrzovati trn bvj, ti pouili nezkušený, zoufalj a nevdomý
lid, aby nemajíce dvry ve -voj.- právo ani v moc, obrátili

pokorn ku vyhledáváni laskavosti dobroty královské, /a

líbila se tato výpov Útchy v oích všeho naíkajícího lidu.

Povýšeni tedy prvotn zarputilou odvahou vyhledávali milosti

a povýšeni Bkrze nerozum vzývali laskavost královskou. Stalo

K»pt. iv >•• tedy asn z rána na poátku dne 21. zái "> msíce, lid

dobrovoln otevel brány uzaveného msta, lid

v nesíslném množství houfn vycházel v >ate neopásaném,

bosýma nohama, b otoenými na >iji provazy, jenž po žalnóm

zvyku opravdových kajicník k stanu královu zái

blížil, a tu vSickni najednou padáe na tvái - ii, hlasy

žalostivými bdujíce volali: Smiluj s-- nad námi, pane a<

nejlaskavjší, smiluj Be nad námi, otevi, dobrotivj pane, "<i

b viz pokoru lkajících sluhu svých; hle život svj,

dti Bvé .-i máme na této zemi, vzdáváme
do rukou milosti tvé. Dobrotivý pane a králi, ui Be služeb-

ník) svými, zalíbilo v oích dobroty t\. ;
. Alf

pomene Bmilovati Be nad lkajícím a litujícím lidem tento

pedobrotivý, b nímž od dtství vyrstalo milosrdenství? Ni-

kterak: N.lu. Bmiloval se nad tímto lidem císa Jindich,

Má b - i- Lí, kdj i la, jak Bvédí list Jindi-
,% králi i : : y.
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pítel milosrdenství, a hned ustalo mávání dorážející ruky. Na 1311

rozkaz však a pokyn císav zem nasypána do píkopv,
síla zdí, výše vží seslabena a poboena, a svrženou zdí pes
píkop císai picházejícímu rovný pechod pipraven. Nebo
nechtl velkodušný tento císa projíti úžinou bran mstských,

ale kde stávalo nejvtší opevnní hradeb.ií, tam si kázal pi-

praviti nejširší cestu. ekl, a hned uinno jest.
11

)

Tak sílu msta Brescijského pokoil me
Tohoto rozmnožitele krále výrokem spravedlivého

Soudu ; protože se urážky velienství

Zloinn dopustili, když králi se postavili na odpor

A vlastní hlav, Brescijští práv sklíeni

Stojí tak ohromeni, aby nebyli píinou sporu

Sob neb ostatnímu lidu, jenž žije nespravedliv.

Po tomto vítzství otec napsal synovi zde zazname-

naný list:

Jindich, z Boží milosti král ímský, povždy rozmno-

iovatel íše, osvícenému Janovi, králi eskému, prvorozenci

a knížeti svému nejmilejšímu milost svou a všecko dobré.

Do vší zem povst naše vyšla, jak myslíme, a do konin

okrsku zemského, když do krajin Vlašských jsme dorazili,

iny naše velikolepé se dostaly, ana spravedlnost provázela

mír. Jakkoli nkterých odbojníkv a zvlášt Quidona della

Turre, snažícího se na severu založiti sídlo své, aby podoben

se zdál králi králv, a vrolonmost Cremonských, nevraživá

spravedlnosti a míru, skrývající se v místech odlehlých, aby

zniila nevinného, naped pojatý jed v niemné odvážlivo.ti

vychrlila a zamýšlela petrhati osnovu míru a jednoty, již

jsme utkali svýma rukama, splácejíc nám za dobrotu opovr-

žením, za milost pohanou a tím žoldem, jež udluje myš na

sýpce, had za adry a ohe v klín svým hostitelm dle obec-

ného písloví, ku pokoení však jejich niemnosti pravice Ho-

spodinova, kterou kralujeme a žijeme, nám milostiv pomáhala,

a náš lev peudatný pomstu vykonal nad nepáteli do vle.

Naposledy pak, když Brescijští tak velikého zloinu ne ne-

u
) Pi líení pádu Brescie kroniká užívá jakožto hlavního pra-

mene patrn listu Jindicha VII. hned následujícího, jak ukazují n-
které slohové obraty odtud pejaté.

22*
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zualí, jichž tvrdost tak se roznítila, že skoro se na nich na-

jilnil onen výrok filosofa mravního: to tvrdost srdce lidského,

myslí, jiní že nezhynuli, nespatí-li hynouti též sami sebe.

k cté naši vrátiti se nechtli, císa relkodušný orly nepre-

• é obrátil k mstm samých Brescjských a zniiv né-

které / nich meem a ohnm, posléze msto Brescijské, jež

chovalo nkteré /Kytky jeho odbojníkiiv, jakož i Milánských,

tak i ( remonskýcfa a Toskánských, se svým šastným aslavným

vojskem oblehl, a po nkolika útocích, podniknutých sem i tam,

a po zajeti a zkáze Bvého vdce posléze jmenovaní Brescijští

saskými píkopy obklíeni, že ani jeden nikam jeho ni-

kterak uniknouti nemohl, an je hrozný hlad pohánl, nejbližšího

dne sobotního, pedcházejícího ped svátkem svatého Matouše

apoštola, -' na rozkaz náš a íše provazy majíce na hrdlech

pinuceni pišli, vyznávajíce provinni své veejn jak ped
námi. tak ped ctihodnými otci. pány biskup) Sabinským, le-

gátem stolice apoštolské, Albánským a Ostijským a Lukái

de Flisco, kardinálemjáhnem svate Marie na Široké i

•
- toto

msto, osob) a statky .jeho v naše ruce svobodn

podmínky položili, o milost za svá provinni pokorné pro-

Jimž toliko k naléhám dtklivému stolice a]

a jejích kardinál uznali jsme laskav život darovati. \

zavše do vyhnanství ty, kdož byli náelníky takovéhoto

boje; píkopy však jejich vyplniti a zdi i jiné sruby toho

msta, v nichž mli oporu, z koen zboiti jsme poruili pro

apamatování jejich >tál, a aby jiní proti nám budoucn takových

dopouštti báli. To ádn dokonavše k hlavnímu msta
zárove s kardinál} Bvrchu eenými pro pijetí koruny íž

bez odkladu chceme se ubírati. Pijmi tedy b radosti toto krá-

lovské vítzství a pozvedni hlasu píjemného, aby daleko jej

bylo slyšeti, protože kníže ímskj kráí po hadu a baziliškn

itf\.:\. a .i :l ]„ p ] NU a draku. Dán v Brescii dne 21.

tího roku našeho kralovaní.

pipadlo r. 1311 na úterý, tobota ptal

kap • SV.j pózu 6—9 . kap. < W I.:

in Via lata . známj kostel i titu-

lin kardinálsk^ m n i su.
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Pokoiv tedy zhoubnou svévoli mšan Brescijských, král 1311

odtud táhna penesl se na území Janovských. Od Janovan
pak skvle byv pijat po nkolik dní s nimi zstal. 14

) Bla-

žená pak královna Markéta následkem nákazy zkaženého

vzduchu a zápachu, jíž se nakazila pi obléhání msta Brescie,

obtíží tžké nemoci v mst Janov skliována býti poala a

tam oslabena jsouc tíhou nemoci, splácejíc dluh Adamv,
poslední den života svého skonila léta Pán 1311, v msíci oe c. 13.

prosinci.
15

)

Bohužel tehdy zhasla a smutnou smrtí pemožena
Tato králová Markéta, naplnná ozdobou

Vší chvály; beze lsti byla mysl její,

V níž záila perla ctnosti, chovala

V sob kvty ženského mravu a cti.

Nebo to byla slavná ozdoba a zrcadlo paní,

Již smrt potela a Janov potom pohbil,

Již ty, Kriste dobrotivý, pipoj k nebeskému dvoru.

Smrt této králové pan Jindich, biskup Tridentský, 16
)

oznámil opatm Sedleckému a Zbraslavskému tmito slovy:

Ctihodným a nábožným mužm, pánm a pátelm svým

nejmilejším, opatm klášter Sedleckého a Zbraslavského,

bratr Jindich, z milosti Boží a stolice apoštolské biskup Tri-

dentský, kanclé svatého dvora císaského, pozdrav s výrazem

upímné lásky.

Listy Vaše jsme obdrželi a z lásky a úcty k Vám jsme

vyplnili, co jste nám v nich ukládali, pátelství Vašemu s ža-

lostí oznaujíce, jakkoli neradi, že slavná paní naše, paní Mar-

kéta, nkdy králová ímská, nedávno v msíci prosinci doko-

nala život v Janov. Proež Vás žádáme naléhav, abyste ji

modlitbami a jinými skutky dobrými, jež se konají ve vašich

klášterech, mli sob vrn poruenu.

Dáno v Janov na den Mláátek. 1T
) M. 21.

u
) Jindich byl v Janové tém pes celou zimu 1311— 131-J.

15
)
Markéta zemela dne 13. prosince 1311.

16
)
Srovn. o ném. kap. CXIII. pozn. 7.

17
) Dne 28. prosince.
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Kapitola CXV.

< i koruLování císae Jindicha v íme vykonaném

a o bojích a smrti jeho léta Pán 1312.

mi Jakkoli pispním pomoci Boži pohanu vzdorující vzpoury

Milánských, Cremonských, jakož i Brescijských slavný
i

Blloú boje si pokoil, pece jesté nejvtší ást silných mst
t ml sob odpornou, mezi nimi/ pední byla: 1'adua,

Bononia, Florenria a msto Lnkánské. 1
) Benátští však s i

em asem souhlasili, asem mu odporovali : nebof následkem

dlouholeté nepítomnosti cisahi v krajinách Itálie a Toskány

moc císaská nanejvýš* byla vysílena. Zalíbila se tedy králi

Jindichori a moudrým jeho prvodcm takováto rada, aby

piiil.YHiii pospíšil k slavnosti korunovace císaské a teprve

okráfilen jsa korunou íšskou oddal se jako vládce ke konáni

jakékoli práce íšské. Dále král, podporován jsa nejvíce po-

mocl 1'isskych a Janovan, nebo zlata a stíbra podávali

kláli takka bez potu, velmi mnoho lodí uchystati a upra-

viti kasal i opevniv jr znamenitým vojskem na stran Italské ku

plavb uchystal a posléze dorazil k mstu ímskému.*) Mnozí

pak / íman, kteí se horšili / píchodu císaova, stáli pi

Robertovi, králi Apulskéin. jeho/ byli povolali proti císai

a nemalou pekážku psobili císaem povrhnuvše. Nebot tento

král Robert ponoukáním Filippa, krab- Francouzského, jsa pod-

ncován zbta) císai nepítelem až do jeho Bmrti. /ustal tedy

rým vojskem v Laterané /a Tiberou, strana pak

') O Italské \ \ |.ra\ »" Jindicha VTL esl (i < - T i hojni literatura,

' linann. Der RAmerng Heinricha VII. . . . (Nonnberk
'. Weber, K. Heinrich VII. in Italien (Raumera Hial Taachenb. VI, i

.mek) a j. Pomra k Robertovi vftfmá -i

Bonunerfeldt, I»i»- Romfahrt Heinricha VII. diaaert Královi

do korunovace kfilánski , liaealow, Znm Romznge Heinricha VII. I

i
--- do

Jindich odplol / Janova nejprve <!> PÍ83 1 teprve ~. kvtna

J
) Král Robert, klamaje Jindicha VII iváním o

vypravil tároven do Kuní -tram- Jindichovi

protivné' poaoca< • lením Bvého bratra .lindicha A< haj-
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protivná byla obsadila vlastní msto. 4
) Svedl tedy v mst sa- 1312

mém císa s protivníky mnoho bitev a vždy se honose vítz-

stvím radost ml ze slávy obdržené; ) neprošel jediný den, ba

zídka nkterá hodina dne, ve které by války odpoívaly. Cti-

hodným však pánm kardinálm biskupm Sabinskému, legátovi

stolice apoštolské, 6
) Albánskému 7

) a Ostijskému 8
) a Lukášovi de

Flisco 9
), kardinálu jáhnovi svaté Marie na Široké cest,jimž dána

byla moc apoštolská korunovati císae, zalíbilo se tehdy, že budou

postupovati v úkolu sob sveném, bez pekážky vrolomnosti

nkterých, kteí se piinili brániti v tak nesnadné práci.
10

) Ti

tedy již jmenovaní tyi pánové na základ rozkazu apoštol-

ského 11
) léta Pán 1312 v den svatých apoštol Petra a Pavla 12

) Jun. 29.

v chrám Lateránském vtším u svaté Marie v rotund slav-

nému knížeti, panu Jindichovi VIL císaskou pesvatou ko-

runu [na hlavu] vložili se vší pedchozí slavností, slušn,

uctiv a zákonit.

Jest chválou vnou, že král koruny ti

Zde získal; myslím, že nikdo z lidí nežije,

Jenž se pamatuje, že by takové byly vci minulé, jako

ty, jež

4
) Totiž pravý beh Tibery (t. zv. tvrt Leoniaská) s hradem sv. Andla

a chrámem sv. Petra.
5
) Kroniká dává se obdivem Jindicha VII. píliš uchvacovati.

Jindich dobyl sice nkterého úspchu, ale pokus zmocniti se pravého

behu odražen, a korunovace musila býti vykonána na neobvyklém míst,

v Laterán.
6
)
Arnaldus de Falgueriis. arcibiskup Arelatský, kardinál biskup

Sabinský, stal se kardinálem za Klimenta V. r. 1310, zemel 1317.

7
) Leonardus Patrassus, arcibiskup Kapuánský, kardinál biskup

Albánský (od r. 1300), nebyl tenkráte pítomen, nebot zemel již

7. prosince 1311.
B
) Mikuláš Albertv dominikán, biskup Spoletský, kardinál biskup

Ostijský od r. 1303 do 1321.
9
) Lukáš de Flisco, kardinál jáhen titulu panny Marie In Via

lata od r. 1300 (pak sv. Kosmy a Damiana od r. 1306); o (pátém nebo

tehdy již jen tvrtém) plnomocníku papežové viz kap. CXVI., pozn. 1.

10
)
Plnomocníci papežovi dlouho nemohli se odhodlati k tomuto

neobvyklému kroku, podlehli teprve naléhání Jindichovu a pání lidu

Ilímského.

") Toto naízení papežské te se v následující kapitole.

,2
) Dne 29. ervna 1312.



Kronika Zbraslavská, kn. I., kap. (XV.

Vykonal tento král, proto jej požehnej, dobrý Kriste.

Po korunování králové v ím drahou korunou

Nepátelské zástupy picházejí, jež pemohl v msté.

Nedlouho potom tedy nový císa, sjednotiv veškeré své

vojsko, silnou rukou mocn pešel Tiberis, šiky nepátelské

statené prorazil, vešel do chrámu svatého Petra, kdež radost-

ným hlasem u pítomnosti císaové veškeré shromáždní knž-

stva slavnostn zaplo Té Boha chválíme. V etných však

bitvách, jež císa v ím svedl, potel nekonené množství

protivník, vojsko jeho pak skoro žádných obtíží nesnášelo,

ale zuivost Nmecká pemnohé v ííímé urážela. Nebo tento

národ nad Vlachy odvážnjší mezi samými Vlachy jako draví

vlci uprosted ovec bezbranných porážku pevelikou psobil.

Cokoli tedy císa v ím ml a chtl vykonati, vykoual. a to

vše dokonav se slávou jakožto samovládce, kníže a pán svta,

ku prvnímu pedsevzetí se navrátil. 1
') Vrátil se tedy císa po

pijetí koruny císaské do Pisy, kde ztráviv njaký as chystal

obléh.ni šik proti mstu Florencii. Tly léta Pán 1312

v msíci listopadu nepemožené vojsko císaské oblehlo Flo-

rencii a postavilo proti ní boicí pístroje. Císa pak Jindich

položil se táborem na Hoe císaské v sousedství proti mstu,
na níž kázal stavti hrad pro útoišt.14

) Potom vítzné vojsko

bojovníku Císaských sem tam vkol inilo výpady, tajn sna-

žilo se odebrati potraviny, aby nebyly poskytnuty mstu,

k cestám, jež vedou do msta, a Btezkám pidlena stí

a když pobiti byli dodavatelé potravin, na dále pestali do

msta donášeti vci k výživ potebné. Cokoli pak z \

méCani Florentských mimo zdi uloupeno, vše zabráno ku

poteb císaské. jak veliké odvahy iny vykonalo tehdy

pi rozliných srážkách válených neohrožené vojsko Nmecké,
o emž až podnes jsou podivuhodná Bvdectví. Nebo kdo

bude moci vypoítati otevené nebo soukrom' boje Nmci)

adich VIL, opusth ím dne 20. ervence, vrátil -<• tam u
krátko jeité jednou (i rivoli) ped odchodem doToskány; výpravu proti

Robertovi odložil pro hrozby kane k ruku následujícíma.

". Vypravováni není zde pesné, k osazeni Hory < (sarské Mi>ns

imperiálu
, hradu, kterj Jindich na dležitém bode kommunikaním místo

došlo teprve v lednu 1313, kdy

Jindich musil od obléháni Florencie upustiti.
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tehdy svedené, z nichž vždy se vraceli hrdi vítzstvím a 1312

slávou. Nebo stejná byla tehdy vážnost a vytrvalost lidu

Nmeckého, postavil-li se proti nmu nkdy v poli veliký i
malý Lombardských, Italských nebo Toskánských zástup,

chtjící po zpsobu váleném bojovati. Nebo zvyklý byl tento

národ vždy vítziti a proto mkkého a zženštilého ducha

Vlaského [tím] hotovjší byl mužn napadati a zahánti. Di-

vokou odvahu tch Nmc, kteí padli, dotvrzují nepátelé a

nemén dosvdují jejich pátelé; nebo v jedné dob Pisští

posílali na pomoc císai dvacet dva tisíce bojovník proti

Florentským, kteí již na cest stojíce neodvažovali se dále

postoupiti, ale na císai požadovali bezpeného prvodu. Po-

slal jim tedy císa vstíc sotva osmdesát Nmeckých tžko

-

odncv, a tch pramálo muž dodávalo odvahy množství,

totiž dvaceti dvma tisícm, a zajistilo jejich píchod. asto
pak bylo vídati, jak deset Nmc sto Vlach nebo sto Nmc
tisíc i více ve srážce na oteveném poli napadalo, ranilo a

zabilo.

Nebo tehdy Lombardové byli do boje váhaví,

Italové, Toskánští hledli na válku jako slepí

Na slunce, nebo prolévali slzy, kdykoli vidli boje,

Ponvadž je potelo, které Germanie zplodila,

Kvetoucí rytístvo. Takto zde stkvlé a vznešené iny

Vykonali Nmci, jimž Vlaši jsou nepáteli

A jich velmi se bojí, pokládajíce je za hloupé

Pro hrozné iny a smýšlení mužné.

Toskánští jsou srdce zbablého jako Jebusité.

Nmec snadno je zahání jako chátru nevážnou,

Neteba svdka ve vcech tak zejmých.

Poestní pak mužové, Fricek od Kokotv 1
') a Eberlin od

Kamene, 16
) mšané Pražští, mn takové vci vykládali, nebo

i oni pi všech tch vcech osobn byli pítomni. Stalo pak

se, když drzá zpupnost msta Florentského, odporující roz-

kazm císaovým, odmlouvala a proti sob ostny krutjšího

hnvu popouzela, že se císa rozhodl nkteré z knížat Nme-

13
) Viz kap. CV., pozn. 8.

16
> O nm a jeho rodu Tomek I.-, zvi. str. 317—318; srovn. také

kap. CV., pozn. 11.
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1.1. ckýcfa k sob povolati a s nimi vykonaje poradu uvážiti, jak

by zpupné, vztyené rohy Florencie snáze srazil a pokoil.

Mezi jinými pak knížaty, jež pedevším císa povolal, posla]

Janovi, králi eskému, svému prvorosenci, list, v némž vy-

zval jej s nejvtší horlivostí, aby neojKmienul k svému otci

s ostatními, kteí povoláni byli, pijíti b bojovníky; ale pon-
vadž pan Konrád, první opat Zbraslavský, jak císa sámosobé

vlastními ústy asto uroval, ne nejnižší místo zaujímal v ra-

dách u Jana. krále eského, císa poslal mu na urychlení

• lni eené záležitosti tento list

:

Jindich, císa ímský, vždy rozmnožíte! íše, ctihodnému

a zbožnému muži, opata kláštera Zbraslavského, oddanému

:uu milémn, milost bvou a vše dobré.

Ponvadž se téšíme. že mezi jinými našimi knížaty íš-

skými, hrabaty, pany a Šlechtici, jež jsme povolali listy i

poslv na poradu, již budeme míti prvního kvtna nejblíže

píStího, zvlášt se osvžíme osobní pítomností .lana. krále

I i -kého, prvorozence a knížete našeho nejmilejšího, u zbož-

nosti tvé horlivé vyhledáváme a žádáme, aby- tohoto krále

ského s\ > ni spasitelným napomínáním a povzbuzováním i pe-

mlouvajícím nabádáním s výsledkem hledél k tomu dovésti, aby

k utené lht dostavil se s bojovníky, co bude nejlépe, nej-

chvalitebnji a nejslušnji moci. K tomu žádáme té též. abys

užil rady, pomoci a podpory, jíž budeš moci užiti, v cen,

naši vznešenosti nejvíce zalitu- Dáno v táboe u Hory <-i-

toké nad Florencii 25. ledna pátého roka našeho královt

ju. 8. císaství pak prvého.

Napsal též i jiný list opatm pana Beidenrichovi Sedle-

ckému B panu Konrádovi Zbraslavskému v tato slova

Jindich, z Boží milosti císa 1 í 1 1 1 1 > k \ . povždj rozmnožíte]

Mše, ctihodným mu/um. opatm i Sedlci a na Zbraslavi, od-

daným Bvým milým, bvou milost a vše dobré.

Ponvadž o povýšení stavu a dstojnosti vzneseného Jana.

krab- ( eského, prvorozence a knížete našeho nejmilejšího, pi
tomto kláli, jakož nám Vyložila /plava stateného muže Jana

de Ossen, stojíte vrné a stále, oddanost vaši zaslouženými

chválami doporouíme žádajíce dtklivé, abyste tomuto králi

psobeni obvyklým pispli pomoci s vhodoou písni, aby

píchod jeho i oám v dob nejbližší by] šastny a prospšný.
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Mimo to pidáváme, abyste eeného Jana dle úcty k veleb 1313

nosti císaské horlivji majíce poruena, ve všem jeho jed-

nání hledli pízniv podporovati, ímž milou nám v tom pro-

kážete poslušnost.

Dáno u Hory císaské v táboe nad Florencií dne 31.ja.3i.

ledna pátého roku našeho království, císaství pak prvního.

Porozumvše tedy výnosu císaskému skoro všickni kní-

žata Nmetí náležité se chystali pijíti v pítomnost císa-

ovu; ale bohužel pekážkou nastalé zatím smrti [tam] ni-

kterak se nedostali. Nebo když vítzné vojsko císaských

bojovník na Florencii krut doléhalo, a moc tohoto msta
ku pokoení svému delší lhty asové vyžadovala, zamýšlel

císa tam mocný zástup obléhatel na obléhání zanechati a

vydati se s nkterými váleníky do království Ápulského.

Nebo Neapol, slavné ono msto, volalo k sob jistými posly

a listy císae a písahalo, urovalo a slibovalo jemu, že chce

mu vrné dáti vstup a pomocí pispti proti Robertovi, králi

Apulskému. 17
) Tak tedy císa vydal se na cestu k Apulii, za

sebou však zstavil ádný poet kvetoucího rytístva, jež by

útoilo na Florencii. Když pak dorazil o vigilii Nanebevzetí i„ ff
. 14.

blahoslavené Marie 18
) ped msto, jež sluje Seny, 18

) jakož slav-

nostní den a zbožnost jeho vyžadovala, rozbil tam stany, a

jakkoli mnil místo a pobyt, pece nikdy nemníval zbožných

mravv a dobrého obyeje, a jak mn vypravoval ctihodný

muž, Mistr Mikuláš Fuldský, léka císav, jenž tehdy byl

pítomen, u veer zdráv jsa tlesn i vesel císa zbožnou

myslí pobožnost jitní zpívanou vyslechl a tehdy šel spát,

aniž na sob jaké stopy nevolnosti císa znamenal. Když pak

nastalo ráno, protože bratr Matouš, jeho zpovdník, poslán byv

ke dvoru papežskému nebyl pítomen, povolal císa jiného

bratra, eeného Bernarda ze Sieny z ádu bratí Kazatel, 20
)

muže zajisté zloinného, i vyzpovídal se mu a pokorn po-

žádal, aby mu pi mši podal svátost pesvatého tla a krve

") Zpráva, že by mésto Neapol bylo volalo Jindicha VIL, jest

v naší kronice ojedinlá a jisté mylná.
18

)
Nanebevzetí panny Marie slaví se 15. srpna, vigilie tedy dne

14. srpna.
19

)
To jest Sienna.

20
) ili Dominikán.
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1313 Páné. Potom kdy/ císa neporušen a zcela zdráv pistupoval

k svatému pijímání a po pijetí spasitelné obti píti ml
z kalicha, jakož až podnes tvrdí všickni, kdož tehdy byli pí-

tomni, bratr onen. jenž sloužil mši, umývaje si prsty pimísil

jedu do vína a toto otrávenino císai podal k pití. To( jest

až podnes rozšíené mínni, že císa rukama bratra z ádu
kazatelského došel asné smrti s onou svátostí sirota Bpáso-

DOSného. Víro puk v to zpsobuje, že hned když císa od

oltáe se vrátil, pocítil bolest, jež se denn vzmáhajíc uinila

jej slabším. Onen pak bratr, jak Be vykládá, oslabiv císae

utekl k aepátelm a zvstoval jim novou radost o nemoci

iov.* 1

1
<

» jak zhoubné rozšíilo se mínní o tomto bratrovi.

jenž nejen sob zpsobil pohroma zatraceni, ale i celéma

adu -v. mu v rozliných zorních a na rozliných místech tžké

nadávky vyítajících lidí vzbudil. Nebo na mnohých místech

zle se zacházelo s bratry Kazateli, vyhánni jsou, kteí ve

Bkutenosti smrtí císaovou zcela nevinni jsou. <M oné tedy

hodiny, ve které pijal císa nejsvtjši obt, denn na tle

slábl a po Šesti dnech rozlouiv se s tímto životem šastno

lig. 8. odebral bo k Hospodinu léta Pán L313, dne 23. srpna.") Pisští

pak tohoto zvnlého císae Jindicha tlo pijali a poma-

zané vonnými mastmi pochovali v nádherném mausoleu ve

hlavním chrám Pisském, vykonavše dstojné pohební slav-

nosti.

•i. mysli, bduj, hlase, smutné zpvy skládej.

Brdcí bolest Be dotýká, mysli vc žalostivá Bkliuje,

Právem všecko stvoení boleSI cítí pro tyto noviny kruté.

Kdo/ b) pláe nesténal, a dovídaje Be toho radost ne-

odmítal?

Nebol kvt zúrodující, rosa zalévající, zlo istící,

Vznešenj císa Jindich, jiítel míru.

Pravidlo spravedlivostí, vzor znalý vzneseného života,

Král. jemni Zákon drahý, mysl znala. Bpásy chti.

Velkodušný, mírnj a kvetoucí réva cti,

'' P< [aa Jindich byl otráren, ti také jindi

H>1 .11/ ped tmi ilel>i dobu liuniv, 00-

iryklé podnebí chorobu ihoriflo.

**) Jindich vil umel dne 'Ji Brpna 1313 v Booncoa>
nny.
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Slávou hojný pede všemi, jež svt zplodil, 1313

Zhoubnou nemocí bohužel poklesl, hlava svta;

Jejž ty, Kriste dobrotivý, pipoj k zástupu spravedlivých.

I tebe, panno dobrotivá, královno nebes, Maria,

Prosím, ušeti ho; sbor andlský, patriarchové,

Uenníci jemu Kristovi spolu s mueníky,

Též všichni svatí ped Hospodinem v prosb spojení

A mu popejí útchy, každý lovk rciž: Sta se.

Ale šastný císa takto padl, hle nový ohnivá

Vstává, peat byl strom, a z nho vidl jsem

Vyrsti rži ušlechtilou jako nardus,

Jejíž vn širá, píze a vážnost všude milá.

Vyšel z kvtu kvt kvetoucí, bohatý ctí.

Tleskej, království eské, protože vrchol cti

Máš z tohoto krále, požíváš nyní zákona míru.

Tak po všecka léta šasten bu život Janv.

Kapitola CXVI.

Povení pana papeže Klimenta kardinálm uinné, aby ko-

runovali císae Jindicha.

Biskup Kliment, služebník služebník Božích. Ctihodným

bratím kardinálm biskupm Arnoldovi Sabinskému, legátu

stolice apoštolské, a Leonardovi Albánskému, Mikulášovi Ostij-

skému, a milovaným synm kardinálm jáhnm Františkovi

u sv. Lucie na Kameni a Lukášovi sv. Marie na Široké cesté,
l

)

nuncim téže stolice, pozdrav a požehnání apoštolské. Král králv

a Pán panujících, nejdobrotivjší syn Boží, Ježíš Kristus,

mnohonásobnou ctí prvenství a mnohé pednosti vyznail

královnu pestkvoucí mnohonásobnou ctí, jež roucha zlaceného

zahalena rozmanitostí, stojí mu po pravici, totiž svatou cír-

kev, nevstu svou, již svou nejdražší krví vykoupiv dobrotiv

smlouvou nerozlunou s sebou spojiti chtl; ale v tom ji nej-

více ctihodnou uinil a záící šastným a výborným stavem

*) Srovn. kapitolu pedcházející, pozn. 6-9; František Napoleonv

de Ursinis stal se kardinálem jáhnem titulu sv. Lucie in Silice r, 1295

a zemel r. 1312.
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lili dstojnosti, že jí udlil tak velikou plnost moci. /.v osobám

jakkoli vzneseným, jakoukoli dstojnosti vyznaeným a vyni-

kajícím mže a náleží ji pispti vznešen vtom, ím l>yony

n.i/vii Blavného jména a vrcholu i také vzrstu povstné moci

mohly dosíci. Nebo vládce nebeský, jenž, sám Nejvyšší, má
moc v království lidském, a cokoli bude chtíti, vzbudí nad

ním. moc ji dal a test a království, moc, pravím, venou,

jež se neodnímá, a království, jež se nekazí, aby císaové

a králové v ní a skrze ni spasitelnou naukou poznali a

BOudci okrsku zemského se nauili jí sloužiti a poslouchati

v bázni |toho], jenž porouí vtrm i moi. Nebo vše,

' na nebi i na zemi, jest jeho: jeho jest království, on

• nade všecka knížata, jeho jest bohatství, jeho sláva, jenž

panuje nade všemi, a v rukou jeho síla a moc. velikost i pan-

ství nade všemi, pod nímž se ponižují, kdož nesou Bvt Ne-

boi skrze nho králové kralují i knížata, a zákonodárci roz-

hoduji Bpravedliv, jenž má na bedru Bvém napsáno „Král

králv a Pán panujících," na jehož rozkaz pozvedne se orel

a založí na píkrých místech hnízdo Bvé.

isté dávno i"' zvolení nejmilejšího v Kristu syna našeho

Jindicha, slavného knih' ímského, vykonaném svorn Bkrze

knížata království Nmeckého, pi konáni volbj krále ímského,

když nastává, hlas mající, kily/ Blavni vyslanci a poslové I

10 krále v pítomnost naši pistoupili, nám pedložen byl

dekrel této volby, k jejich naléhavému a oddanému pros

nému naléháni ped námi a bratry našimi opt a opt a pro*

dlením as optovanému, Bvrchu eeného krále, ponvadž

dostateným prozkoumáním eeného dekretu i stavu osoby

jeho sám. -ho .nám i bratím našim ji/, díve ze známostí

ne povrchní známé), pedsevzatým ped námi i bratími

Hni piln, pokud býti mohlo v jeho nepítomnosti,

shledali jsme, že jest vhodný a zpsobilý k dosažení h

ného císaství a že eená volba byla kanonická, na rado

touž brati našich jej jsme urili, jmenovali, schválili, pro-

hlásili a rozhlásili králem ímským, jak spravedlivost vymá-

hala, \ budoucnosti vhodným, dostatenýma zpsobilým k do;

* ni dstojenství velebnosti císaské, prohlašujíce mimo to

I též Ustanovujíce, Že mu našima rukama na míst a v dob
vhodné má býti udleno pomazáni a koruna této íše, uri-
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tou mu k tomu lhtu oznaujíce. A když potom král eený mi
vešel mocn v krajiny Italské a od mst Lombardských i ji-

ných míst znamenitých, k nimž se obrátil, ctihodn a klidn

byl již pijat, jiní vyslanci a poslové eeného krále ped
stolici papežskou pistoupili, kteí s mnohým naléháním mezi

jiným na nás žádali, abychom, ježto sami zjevn znamenají, jakož

se jim již skrze nás o tom odpovdi dostalo, že pro obecný

koncil, jejž na den 1. íjna nejblíže píštího zamyslili jsuie

a zamýšlíme, dá-li Bh, slaviti, a mnoho jiných a obtížných

i velice naléhavých prací, jež v té dob nutn v krajinách

pedalpských na nás k vyízení naléhaly a naléhají, eené
pomazání a koruna císaství a jiné slavnosti našima rukama

nemohou pipomenutému králi býti udleny, abychom tu lhtu

v prostor kratší doby uzavíti a to pomazání a korunu cí-

saskou i ostatní slavnosti skrze nkteré z bratí svrchu uve-

dených o slavnosti svatodušní nejblíže píští ráili dáti pro-

vésti. My pak eené posly s obvyklou laskavostí pijavše

a to i ono, co nám chtli pednésti, bedliv vyslechnuvše,

jim za dobré jsme uznali uritým zpsobem odpovdti, nic-

mén zamýšlejíce v té vci pání toho krále vyhovti, uvá-

žíce to bedlivé s eenými našimi bratími. A protože jsme

se domnívali, že pro pílišnou krátkost asu o eeném svátku

Letnic slavnost pomazání a korunovace taková provedena býti

nemže, a také král sám o svátku eeném nebyl by se ani

mohl postarati o pípravy k tomu nutné, jak na jeho dstoj-

nost náleželo, naznaili jsme mu zvláštními svými listy, aby

nesnadnost úlohy takové bedliv nahlédna a vhodnost doby

opatrn uváže, njaký uritý a sváteni den, o nmž by mí-

nil, že se hodí, po svátku eeném vyvoliti a nám jej ozna-

iti v uvážení svém aby neváhal, abychom k tomu dui po-

slali nkteré z eených bratí našich, které by apoštolské

uvážení vybralo, aby mu dar tohoto pomazání udlili a vlo-

žili na místo nás eenou korunu císaskou a dokonali tam

ostatní slavnosti, jež se mly vykouati, vypravivše k tomuto

králi s týmiž našimi listy o tom milené syny mistra Roberta,

zvoleného [arcibiskupa] Salernského,'2
) a Hugona Geraldova,

'-) Robert de Malovicino (jinak Arcufati) obdržel provisi na arci-

biskupství Salernské dne 14. listopadu 1310.



Kronika Zbraslavská, kn. I.. kap (XVI.

1311 kantora Petragorického, i kaplany naše, kterýmž jsme poru-

ili mu upímnost otcovské lásky a istotu mysli apoštoh

ji/ máme ke vznesenému povýšeni jelio stavu, jasnji vyje-

viti. Král pak eený o tom zrale naped uváživ svátek Na-

nebevzetí blahoslavené Panny nejblíže píští /a lhtu ku pijetí

tohoto pomazání a koruny to íše zpsobem obvyklým v liasilice

knížete apoštolského v mst [ím] a k vykonání ostatních

tam slavností >i vybral, jako/ nám oznámil skrze slávu.

vyslance a posly a zvláštní listy, povené královskou jeho

peetí pivšenou, s mnohým zbožným naléháním skrz-

laje, abychom mu poslali nkteré z brati vzpomenutých

na udlení takovéhoto pomazání a vložení na koniny teto

a na vykonáni ostatních Blavností. Dále kdyb) Bhry

poskytnul byl tas, radovali bychom Be \ Bospodinu ;i velice

by to hovlo našemu pání, kdyby k tak slavnostnímu za-

mstnání propjena mohla t > > t i naše osobni pítomnost, aby-

chom osobn projevili touhu bvou tam. kam myslí napjat

tíhneme, k emu také, jak zajisté víme. táhne Be pání

tohoto krále b ochotou mnohonásobné oddanosti. Že sak / píin

svrchu uvedených nemžeme po této stránce vyhovti tužbám

mysli, optovaným a oddaným prosbám eeného krále jsouce

naklonní a k osobám vašim b dvrou oi mysli apoštolské

obracejíce, vám, jichž pednosti nám jsou známy a <> nichž

stolí*-.- eená ve velkých a nesnadných vcech pi rozliných

píležitostech Be pesvdila, a / jichž inu. jak spatujeme,

vyšij hojné plody, umínili jsme si uložiti toto bím naši

<. doufajíce, že jaké mužové mužnosti vynikající takovéto

dílo mu/ne pejmete k úinnému provedeni chvály a Blávy

jména Božího. Proež slovutnosti vaší Bkrze list) apoštolské

naizujeme, abyste Be do eeného msta v don Nanebevzetí

nu uvedeny osobn odeberoace a tam v jedno Be Bejdouce, ty

brate biskupe < > t ij s k \ , abys slou/il mši a pomazal toho

ki.do. a vy, brati kardinálové biskupové Albánský, Oatijský

a vy, kardinálové jáhni Františku a Lukáši, neb

oni /. vás, kdo/ budou pítomni, abyste udlili tomu králi a

králové mitry a koruny íšské, králi pak žezlo, jablko a me
iné slavnostní vci, jak Be vam dole mocnji a urcitéji
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ukládá, a abyste temena jejich uinili proslulá, ozdobíceje od- i3ii

znaky tmito s obvyklými slavnostmi ve jménu a mocí Nejvyššího,

moude, estn a též bedliv, jak náleží, úlohu tak nesnad-

nou a slavnou, již vám svujeme, místo nás a jménem na-

ším konajíce o eeném svátku Nanebevzetí, budete- íi moci

pohodln, neb jiného uritého vhodného dne, jejž týž král

k tomu dle povahy zamstnání se naskytujících míní si vy-

brati. Nebudete-li pak všickni moci býti pítomni pi konání

této úlohy, tyi, ti, dva neb jeden z vás nicmén a to

provede. Aby pak pi konání svrchu eených slavností ne-

mohl nastati njaký omyl, ehož nebudiž, zpsob i formu

i místo ke konání a kde a skrze které osoby se má konati,

uznali jsme za potebné jednotliv a zevrubné pítomným [li-

stem] vyložiti, jak obsaženo jest v archive církevním a ordi-

nái papežském, jichžto znní jest takové :

Když král za císae zvolený dorazí ku brán Kollinské,

jež leží vedle tvrze Krescentiovy, budiž uctiv pijat od

knžstva mstského s kíži, s kaditelnicemi a v processí do-

veden až ke stupm basiliky svatého Petra, pi zpvu
všech: „Hle, posílám andla svého", kdežto komorníci jeho

ped ním rozhazují peníze, a prefekt mstský nese ped ním

me. Když pak dojde ped basiliku v ulici, jež sluje Cortina,

budiž doveden od senátorv až k eeným schodm, kdežto

když sestoupí, budiž jim odevzdán k, na nmž král sedl.

Mezitím papež se všemi svými ády a se pipraví v sakri-

stii, jako maje konati bohoslužbu, a vyjde v processí až

k výstupku hoejšího prostranství, jež jest na vrcholu schod.

Tam a usedne na skládací stolici, pi emž na schodech used-

nou po pravé stran kardinálové biskupové a knží, po levé

pak kardinálové jáhni a na stupni bližším podjáhni a akolité,

pedzpvovatel a zpváci a stojí vedle nich s velmoži a šlech-

tici, úedníky a ministeriály dvoru papežského. Tu král

s arcibiskupy a biskupy, knížaty a velmoži svými vystoup

k papeži a uctiv políbí nohy jeho a podávaje mu zlata,

kolik se mu zalíbí, a laskav pijat jest od nho ku polí-

bení a objetí. A když posléze on povstane, král sám se strany

pravé a pední z jáhn se strany levé a jej dovedou až ke

chrámu svaté Marie ve Vžích, kdež ped oltáem, an pod-

jáhen drží text evangelia, král na n osobn a vykoná ta-

Kronika Zbraslavská. •>;;
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i3ii kovouto písahu : Já Jindich, král ímskj lením Ho-

dinovým budoucí císa. Blibuji, pislibuji a zaslibuji ped
svatým Petrem, že budoucn budu ochráncem a ob-

hájcem papežovým a Bvaté církve Iíim.4 ch potebách

:i užitcích jejích, chrán a zachovávaje statky, dstojenství i

práva její, Be budu, podporován jsa pomoci Boží, podle v-
domosti a možn upímnou a pravou vrou. Tak mi

pomáhej Bh a toto svaté evangelium atd. Znní pak Dí-

ny, vykonané v Avignone Bkrze zástupce a poslj eeného
krále ímského, již má obnovovati v dob Bvé korunovace,

jest toto :

MySifrid, biskup Ghurský, Amadeus, hrab Savojský,

Delfín Viennskj a Albánský hrab, Quido Flanderský, Jan

hrab ze Barbrcken a Šimon z Aferville, thesaurá Metský,

poslové a zástupcové nejjasnjšího knížete Jindicha, krále

ímského,4
) majíce kr všemu dole vypsanému plnou a obecnou

svobodnou moc a zvláštní rozkaz od nho, jak jest zajištno

otevenými listy jeho. vám nejsvtjšímu otci a pánu, panu

Klimentovi V.. / Boží milosti papeži, na míst a jménem e-

aého pana našeho krále a na duši jeho Blibujeme a pl

háme Bkrze < ) t
»

« a Syna a Ducha Bvatého a Bkrze tol

i evangelium a Bkrze toto devo oživujícího kíže a na tytu

ostatky svatých, /•' nikdy života ani úduv ani dstojností

samé, ji/ máte, - jeho vuli neb jeho souhlasem nebo na jeho

íadu nebo na jeho vybídnuti neztratíte, a že vím žádného

usnesení ani rozhodnutí neuiní <> všem, co náleží vám nebo

ímanm, bez vaši rady a souhlasu \ cokoli /«• zem církve

ímské jemu by >-• dostalo nebo dostane, vrátí vám, jak nejrych-

leji bude moci. A kdykoli do Lombardie a Tuscie nkoho pošle

ke emí a prav svých, kolikrátkoli lio pošle, ttložl inu

písahati, ze lnulo vaším pomocníkem k hájení zem Bvatého

Petra a církve ímské dle své možnosti. A pijde-li

lením Božím recenj náš pán a král do íma, Bvatou církev

ímskou a editele jejího, a nástupce vaše povyšovati

bude dle Bvé možnosti. A když v ím noho jinde Bkrze vás

Jindichové by] vedle kni al Bvrchu jmenoval

. ilejskj (v 1. i i, pedtín
byl biskupem Churským

ai 18ti : hrab Findndu VH
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na císae bude míti korunován býti náš pán a král eený, 1311

eenou písahu i jinou, která jest obvyklá, na požádání vaše

v dob korunování svého osobn obnoví.

Potom papež s ády svými pistoupí k oltái a vykonaje

tam modlitbu vystoupí k svému sedadlu, kdežto král se svou

družinou a temi biskupy, totiž Ostijským, Portským a Albán-

ským, zstane v chrám svaté Marie u Vží, kdež od kanov-

ník svatého Petra pijat jsa za bratra nech se odje od-

znaky císaskými, pi emž dán bude pláš jeho komorníkovi

pana papeže. A když on, ani kanovníci onino pedcházejí a

zpívají: „Pete, miluješ mne" atd., a jej s obou stran vedou

falckrab Lateránský a pední z rychtá ímských, pijde ke

vchodu do basiliky knížete apoštolského, jenž se nazývá branou

stíbrnou, biskup Albánský ped samou branou stíbrnou a
na vylije toto požehnání : Bože, v jehož ruce jsou srdce králv

atd. Když pak dojde do chrámu uprosted prvodu, biskup

Portský a zapje nad ním tuto modlitbu : Bože, nevýslovný

Stvoiteli svta atd.; a když on pijde ke konfessí svatého Petra,

nech položí se tváí na zemi, a pední z jáhnv a vykoná

nad ním letanii, po jejímž ukonení pední z knží a prosloví

modlitbu Pán s tmito záhlavími : Spasena ui služebníka

svého. Pošli mu pomoc ze svatyn, Hospodine, spasena ui
krále. A potom a íká tu modlitbu : iny naše, prosíme,

Pane atd. Potom a pokroí k oltái svatého Mauritia, kdež

biskup Ostijský nech mu pomaže olejem zažehnaným pravé

rám a mezi lopatkami, ka tuto modlitbu : Hospodine Bože

všemohoucí, jehož jest veškerá moc atd. Rovnž a íká jinou

modlitbu: Bh, syn Boží Ježíš Kristus. Když to takto doko-

náno, nech král vystoupí k oltái svatého Petra, kde papež

po vykonané zpovdi nech ho pijme ku políbení jako jednoho

z jáhnv, a on sám nech postoupí ku pultu nebo kazateln,

kdež sedadlo zízené ze deva a ozdobené pallii má mu býti

pipraveno, nech stane se svými arcibiskupy a biskupy, kní-

žaty a šlechtici dle rozmru místa. Pedzpvovatel pak a škola

zpvák ve sboru ped oltáem nech zpívají introit a po za-

zpívání Kyrie eleyson a hymny andlské papež a prosloví

modlitbu, jež se hodí na ten den, a tuto modlitbu za samého

císae: Bože, království všech atd. dále jinou modlitbu:

Pijmi, Hospodine, prosby ; dále jinou modlitbu : Bože, jenž

23*
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li i. A kdy/ petena bude epištola a odzpíváno

nech pistoupí v prvodu k oltái, kde papel

vloží inu na hlavu niitru knžskou a na mitru korunu císaskou

ka: Pijmi znamení slávy atd. Potom odevzdá mu žezlo a

zlaté jablko a po vcech ostatních me, rka takto: Pijmi

tra poinsté atd. Jenž s korunou kráeje nechC nesfl

pravicí jablko, v levici žezlo a tak nech se vrátí k sedadlu.

t když se tam s knížaty >vvini postaví, pední z podjáhnuv

- podjáhny kurie ímské a kaplany dvora císaského u pra-

' poprsí ped stíbrným kížem chvalozpv na císae pový-

:.ym hlasem a zapjí tímto zpsobem: Vyslyš. Kriste atd.

Skiniai pak msta v káp hedbávné odní stojíce ped

poprsím nech odpovídají ve sboru: Panu Jindichovi, nej-

nepemožitelnjšímu císai ímskému, vždy rozmnožiteli I

. tZ8tVÍ. A když chvalozpv tento po tetí bude

optován, pední z pudjahnu se Bvými nech prosloví po ti-

krát: Spasiteli svta atd. a skiniai nech stídav od-

povídají: Ty jemu pomáhej. Potom ten se svými dvakráte

nech ekne: Svata Maria, a oni stídavé a odpovídají: Ty

jemu pomáhej, a tak dále poadem: Svatý Michaeli, svaty

Gabrieli, Bvat^ Rafaeli, Bvatj Jene Ktiteli, svaty Petre atd.

a oni a odpovídají na každé: Ty jemu pomáhej. To když

bude dokonáno, tento a dvakráte ekne : Kyrie eleyson, a oni

•láv a odpovídají: Kriste eleyson, a potom zárove všickni

:

Kyrie eleyson.. Potom když dozpíváno bude evangelium, císa

Odlože korunu a pláš a pistoupl k papeži a obtuje u nohou

jeho /lata. kolik bu' Cítiti, a kdy/ papež Bám Sestoupí k VV-

konání tajemství mešních k oltái, císa na /.psob podjáhna

ti podá mu kalich a konviku a nech tam stoji, až papel

k Btoli e vrát pijímá, a -vat pijímáni z ruky

9 políbením míru. atak ke trnu se vrate na stupni

pijme pláš zárove a korunu, a po ukonení mše
žehnání papežské nech uctiv pijme a hned postoupí

k místu, kde má papež jeti na koni. a když papež sám vsedá

na ech drží strmen sedla jeho a chop se uzdy lna

liko jej provází a hned vsedna na svého kon ubírá se vedle

pape/e až ke chrámu svate Marie in Transpadina, kdepolibíca

ti lem, ale nikoli srdcem. —
Pakli králová bude korunovaná, má naproti nad mí-
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stern lektorovým trn býti pipraven, kde by nejmén se dvma í.m
pannami a nkolika z knížat íšských tak duchovních jako

svtských usedla, a po korunování císaov budiž uvedena

k oltái ped papeže, odna rouchy královskými, jíž papež

[na hlavu] vloží mitru, tak aby rohy ntry byly po pravici

a po levici, a na mitru vloží korunu ka takto: Prijmiž ko-

runu císaské povýšenosti. Korunovaná pak královna budiž

nazpt uvedena ke trnu a po evangeliu vedena budiž ku

konání obti papeži a nech stojí na stupních vedle apsidy

smrem k oltái svatého Lva, až z ruky papežovy po císai

pijme svaté pijímání a potom ke keslu uvedena nech z-
stane až do konce mše. Obyejn pak císa udluje všem

ádm štdré dary, jimž je podává, když korunován jest od

papeže, totiž kardinálm biskupm, knžím a jáhnm, ped-

zpvovateli sboru a zpvákm, podjáhnm basiliky a regio-

náni a veškerenstvu knžstva ímského, kaplanm a ostat-

ním úedníkm i ministeriálm kurie, praefektovi mst-
skému, senátorm, rychtám, advokátm a archivám a

náelníkm vcí námoských. Obyejn také král, když sestoupil

s Hory radosti a pišel k mstku, kouává ímanm tuto pí-

sahu : Já král Jindich, budoucí císa, písahám, že zachovám

ímanm dobré jejich zvyky. K tomu mn pomáhej Bh a

toto svaté Boží evangelium.

Protože však pro naši nepítomnost nkteré z obad
svrchu eených, týkajících se naší osoby, teba vynechati,

chceme a urujeme, aby nehled k tomu. co svrchu se vypi-

suje, na stupních schod eené basiliky knížete apoštolského

týž král ímský pijat byl s nádherou a úctou náležitou ku

políbení skrze vás kardinály biskuoy a jáhny, stojící v á-

dech vašich, kteí všichni však odni budete pluviály, v pr-

vodu mu vstíc vycházejíce s podjáhny a akolity, náelníkem

sboru a zpváky, pi emž vkol vás budou státi velmoži a

šlechticové, úedníci a ministeriálové našeho dvora. Zlato pak,

jež král, mající býti korunován, na tch stupních papeži oby-

ejn vnuje po pokleknutí a políbení nohou, s vynecháním toho,

ehož nikomu z vás a neiní tento král, protože to písluší

a náleží jedin papeži ímskému, na témž míst skrze téhož

krále a vám pokorn se obtuje, s tmito slovy : Kdyby nej-

svtjší otec a pán, pán náš Kliraent papež tu byl pítomen,
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btoval bych mu toto zlato osobn, ale pro jeho nepítomnost

tuji jemu, když vy páni kardinálové na míst tébož pana

papeže a jménem jeho pijímáte toto zlato. Což když se stane,

kial jsa uprosted vás nechi pijde s vámi k oltái svate

Marie ve Vžích, a když tam bode, veejné n pítomnosti

pijímajících jménem naším, církvi ímské týž král a vykoná

písahu, výslovn Bvým vlastním jménem bIovo od slova, jak

hn obsaženo, Nech pak ped vámi obnoví písahu, Bkrze

• vykonanou, v dob Bvého schválení podle znní

chu vypsaného; a jestliže pi Bvém píchodu na stupních,

kde mu vyjdete vstíc, obnovení eené vykonati radji si vy-

bere, Bpokojujeme se tím. Ty pak. brate Ostijský, jaksvrcbo

povdno, BluŽ mši a pomaž eeného krále, jakož i

: v ordinarii. A kdyby Be stalo. že bya byl zaneprázdnn,

konej t<> ty. Albánský, a kdybyste oba byli zaneprázdnní,

konej to ty. biskupe Sabinský. Litanie odíkávej ty, Františku,

mžeš-li, odu však v pluviále, a kdyby ae stalo, že bys byl

zaneprázdnn, ty Lukáši, to v témž odvu vykonávej. Modlitbu

pak. kterou íkati má pední Z kardinálu knží, íkej ty, bi-

Bkupe Sabinský, a kdybj se .^talo. /o bys byl zaneprázdnn,

konej t.. ty, Albánský, a kdybyste oba byli zaneprázdnni,

konej to ty. Ostijský biskupe. Po vykonání pak písahj vkapli

Bvaté Marie \-' Vj km setrvejt sným králem

krom toho, jenž konati lnulo slavnou mši. Ty pak, Alku.

modlitbu, ji/ ti íkati pináleží, íkej na míst a v dob pi-

Blušné. Modlitbu pak, kterou by ml íkati biskup Portský,

kdyby byJ pítomen, odíkávej ty, Sabinský, pakliže bj

lo, že bya byl zaneprázdnn, zastupuj ty. Ostijský. Pijetí

ik ku políbení mezi kardinál] jáhny po vyznání u oltáe

itého Petra uinném, protože toliko papeži ímskému pí-

bIuSI a náleží, b políbením prsou a Be opomine. Vy pak

ckni vložte mitry oáležitým zpsobem králi a jeho králi

jak< ieném ordinarii o papeži jest obai koruny

enému králi a králové. Slo?a pak. jež Be íkati mají pi
vkládání koruny, totiž: Pymi znamení Blávy, pokud Be týe
krále, rovno/ Pijmi korunu císaské povýšenosti, pokud

králové, íkej ty, Sabinský; nebo jakkoli dle pomro
to nepísluší, protože však ve vyslanectvu ped-
sobu, chceme, aby to Bkrze tebe naplnno bylo.
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eená pak slova íkej vysokým a jasným hlasem, aby od 1311

pístojících byla slyšena. Vy všickni ostatní pak íkejte táž

slova hlasem pošeptmým, abyste nikterak nemohli býti slyšeni,

jakož pi svcení prelát se konává skrze pístojící tomu, kdo

pedevším posvcuje. Slova pak náležitá pi vydávání mee,
když žezlo a zlaté jablko a sám me skrze tebe, Albánský,

a vás ostatní budou odevzdány, totiž (slova): Pijmi me ku

pomst zloincv atd. íkej a pronášej hlasem povýšeným a

zvuným ty, Albánský, pi emž ostatní šeptem táž slova budou

íkati, jakož svrchu jest vyjádeno pi slovech vkládání miter

a korun. Když pak odzpíváno bude evangelium, král, jenž koru-

nován býti má, a obtuje zlato, jež se obtuje obyejné u

nohou papeže ímského, u paty vtšího oltáe; jež vy všickni

kardinálové ve jmén našem pijmétež. Ostatní pak slavnosti

a se konají se vší nádherou a poctou, jakož obsaženo jest

v ordinarii. Podání pak kalicha a konviky skrze císae již ko-

runovaného po odzpívání evangelia, když odložil korunu a pláš,

jež po zpsobu podjáhna konati se má papeži ímskému, a

assistence jemu skrze císae konati se mající, a se opominou,

dokud by papež ímský se nevrátil k vlastní stolici, protože

jediné papeži ímskému pináleží. Týž však císa, bude-li

chtíti, nech pijme svaté pijímání z ruky celebrujícího,

s pominutím však políbení. To když bude dokonáno, ná-

vrate se ku keslu, na povýšeném místé nech opt pijme

zárove pláš a korunu
;
prvod pak císae tohoto k místu,

kde papež jeti má na koni, a držení strmené jeho sedla a

chopení se uzdy kon, na nmž by papež ímský sedl, pr-

vod a prokázání služby podkoního, protože to piuáleží jedin

papeži ímskému a vymáhá osobní jeho pítomnosti, nech se

vbec pomine. Všecky ostatní slavnosti, jak vyloženy jsou

v ordinarii, slavnostn a poestn a se naplní. Protože však, jak

z eeného patrno, mnohé náležitosti a mnohé slavnosti i mnohé

pocty a poctivosti papeži ímskému pináležíte pro naši nepí-

tomnost se opomíjejí, dosvdujeme a chceme a vážností apoštol-

skou rozhodujeme, že z toho žádný porok práva a inu církve

ímské a nám ani našim nástupcm nepovstává, protože když by

pípad korunovace krále ímského za císae se naskytl, vše

by se prokazovalo a dlo skrze ty, kdož korunováni býti mají

od papež ímských, jakož dkladnji jest vyloženo ve for-
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i :; 1 1 mulái .svrchu vypsaném, jenž Obsažen jest v archive církevním

. papežském ordinarii. Na zachováni pak a osteženi pravá

rkve ímské, oas a našich nástupc chceme, aby skrze

- jak od krále ke korunování ureného, tak od CÍE

korunovaného, výslovn souhlasícího s naší protestací a de-

kretem, pijaty hýly otevené listy, a to fetvernásobné, slovo od

;i obsah tohoto listu podávající, opatené nejprve jeho

královskou peetí a potom jeho císaskou hullou /latou, jei

vy. All>;ui>ký, Ostijský, Lukáši, dva noho jeden z vás nám

nebo komoe naší vérné odevzdejte. — Dáno v pevorstvi

Grransell8kém nedaleko Malousauy v dioecesi Vasionské6
) dne

19. ervence, šestého roku našeho papežství.

Kapitolu CXVII.

Pí ínaji se zákony, položené od císae Jindicha VII.

Zákon první.

Jindich VIL, /. Boži milosti císa ttímskj a povždy roz-

množovatel íše. Na vnou památku. Vzdávajíce cest a povin-

nou úctu nejvyšší a nerozdílné Trojici, jejíž prozetelností a

milosrdenstvím dobrotivým pijali jsme korunu \-\sr a íši

spravujeme, v niž nadji bvou pedevším Bkládáme, více
pevn, upímn vyznáváme, že nezrozenj Otec a Syn z Otce

zrozen) a Duch Bvatý z obou vycházející, jediné božstvo

v Btejné velebnosti a v blažené Trojici podle nauky apoštol-

Bké a ueni evangelického má býti ctno. Toí jest víra pravá,

chránna jesl proti všem bludm, o níž víme, že ji apo-

Boží Petr a Pavel, uitel národ, odevzdali církvi ím-
i . kteroužto blažené památky Konstantin, náš slavný ped-

chdce, utvrdil a rozmnožil Uši ímskou Chceme, aby vši«

ckni národové naší íši podrobení, našemu panství poddaní

žili vtomto náboženství a pítomným zákonem, na vždy pla
nosí míti majícím, kter^ jsme potvrdili, odsuzujeme všeck]

kacíe obojího pohlaví, jakýmkoli jménem se oznaují, Btáloo

M
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bezectností, zavrhujeme a zatracujeme je, potvrzujíce ústa- 1318

novení a tresty svých pedchdc, jež posud jsou ustanoveny

proti kacím, vícím, píznivcm, obhájcm a píjemcm
jejich, bez nichž by déle trvati nemohli; naizujíce mimo to

veškerým vrchnostem svtským, aby naízení papež ím-
ských proti svrchu eeným nebo ve vci víry vydaná za-

chovávaly a psobily, by od jiných neporušen byla zacho-

vávána. Svatou církev ímskou jako matku a biskupa stolice

její jako zástupce Kristova a nástupce apoštola svatého Pe-

tra ctíme a naizujeme všem, aby dle povinnosti ho ctili;

nebo tuto církev ímskou vznešenost prozetelnosti Boží roz-

hodnutím nezmnitelným postavila ve vcech duchovních nade

všecky církve a vyznamenala zvláštní péí o veškeren svt, a

proto dosvduje i naše zcela upímná láska, ta že jest hla-

vou všech, jak prohlašují pravidla otcv a ustanovení knížat.

Proež si pejeme, aby papež ímský a kardinálové této

církve, kteí jsou tla jejího ástí znamenitou, vzdáleni byli

ode vší kivdy, naizujíce tímto svým ustanovením, aby kte-

rékoli vrchnosti svtské zachovávaly ustanovení jak papež,

tak knížat ímských proti takovým svatokrádcm vydaná a

zpsobovaly, by pesnji od jiných byla zachovávána. Proež

také chceme i naizujeme, aby toto ustanovení naší veleb-

nosti pod náležitou rubrikou vepsáno bylo v Corpus iurts.

Dáno v mst [ím] atd.

Zákon druhý.

Jindich VIL, z Boží milosti císa ímský a povždy

rozmnožovatel íše. Na vnou pamt. Na potlaení zloin

mnohých [lidí], kteí petrkavše uzdy veškeré povinné vr-

nosti k íši ímské, v jejímž klidu ád celého svta spoívá,

nepátelským duchem ozbrojeni jsouce se pokoušejí netoliko

pedpisy lidské, ale i božské, jimiž se porouí, aby knížeti

ímskému podrobena byla všeliká duše, nejzloinnjšími

skutky a stalými odboji podlomiti, aby pro jejich nepí-

tomnost nebyla zdržována pe a nález o zavržení zloinu

urážky velienstva a prokletá zbsilost tak velikého zlo-

inu nezstávala nepotrestána, tímto vynášejícím výnosem

8 pomocí Boží zákonem na vždy platnost míti majícím jsme
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:ii, aby pi kterémkoli zloinu urážky velienstva, i

zvláit kde >e /jisti njaký skutek proti císam Debo kiá-

liim ímským, jenž by Be tykal eeného zloinu, postupo-

vati Be mohlo žalobou, vyšetováním neb udáváním v úhrnu

a pímo bez poplachu a podoby Boudní, jak se bude /dáti

hodné tomu, kdo jurisdikci v ele stojí. Mimo to jestliže

by nkterá obec, korporace nebo kolleginm nebo jiná jaká-

koli osoba, a by byla Btavu, hodnosti nebo postavení jakého-

ený zloiu skrze posla nebo listem neb i výn.

rejn vyloženým pohnán byv nebo pohnána byvši, opomenula

stanovené] osobn nebo zákonit se objeviti, necl

proti nmu a proti ní práv tak. jako by osobné pi všem byla

pítomna, i pe zákonité byla usvdena, postupuje jak

pijímání Bvdk, jejich oznámeni a ve všem následujícím tak

i \ koneném nálezu a jeho provedení bez pekážky jakýchkoli

zákon nebo zvyk atd. Chceme pak, aby obecnj tento zákon

náš rozšíen byl na vci minulé, pítomné i budoucí, o nmž
jsme niili, aby od nynjška bez vykání návratu jiné doby

neporušené platnosti nabyl. Amen. Dáno \ Pise, dne 2. dubna,

kralování našeho roku pátého, císaování pak prvého*

Zákon tetí.

Jindich VIL, /. Boží milosti císa ímský, povždy roz-

množovatel íše. Na vnou pamt. Ponvadž nedávno dostalo

b našemu sluchu, že mezi nkterými vrnými a poddanými

-i provincie Lombardské a jiných míst [talie rznice a po-

chybnosti astji vznikají, má-li kdo býti pokládán /a nev-
ilo a odbojnika íšského, dokud by zejm nebyl odsouzen

nálezem naší velebnosti, my znamenajíce, že Spatné skutky

/1\ nežli Blova nálezu iní je trestuhodnými a ji/ tun

práv, /<• kdo heší, zasluhuje potrestání, a ím více odkládá

', tím více vina roste a lidu ve zhoubnjší píklad

nním tohoto listu prohlašujeme, urujeme a ozna-

mujeme km vbec a ka/dy zvlášt jest odbojníketn

a zpronevilcem naším a íše, kdo/ jakýmkoli zpsobem, ve-

ejné noho tajn proti naši dstojnosti konají skutky zpro-

nevry neb odboje ;i proti prospchu našemu nebo íše i

strojí, • proti nám neb úedníkm našim \ tou,.
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náleží ke svenému jim úadu, nebo jiným našim odbojníkúm 1318

udílejíce radu nebo píze, kterak by pohodlnji v odporu

trvati mohli. Nikomu tedy z lidí vbec nebudiž dovoleno

tuto stránku našeho prohlášeného ustauovení a ohlášení porušiti

nebo v nerozvážné odvaze jí na odpor se stavti. Kdyby
však nkdo o to se pokusiti odvážil, nech zví, že upadne

v nemilost naši a pokutu tisíce liber zlata, jež se mají za-

platiti naší komoe. Dáno v Pise, dne 2. dubna pátého roku Apr. 2.

našeho kralování, císaství pak prvého.

Skonávají se nové zákony nejjasnjšího knížete Jindicha

VIL, z Boží milosti císae ímského a povždy rozmnožovatele

íše, pro jistotu v pítomnosti a památku v budoucnosti.

Tento list napsal Filip, král Francouzský, papeži Kli-

mentovi proti císai Jindichovi.

Nejsvatjšímu otci a pánu Klimentovi, z Boží prozetel-

nosti pesvaté ímské a obecné církve papeži.

Filip, z Boží milosti král Francouzský, oddané políbení

blažených nohou. K našemu, jinak nkterých velmož vy-

pravováním a nyní tvrzením nejmilejšího píbuzného, Filipa,

knížete Achajského, doneslo se sluchu, že vznešený kníže

Jindich, císa ímský, zamýšleje válkou stíhati zemi Apul-

skou, Sicilskou a jiné zem, vlastní vznešeného knížete

Roberta, krále Sicilského, píbuzného našeho nejmilejšího,

k jeho vyddní zamýšlí obrátiti snažení své, ruše obecný

mír kesanský, pekážeje záležitosti výpravy do svaté zem
na všeobecnou a zvlášt církve ímské pohromu a ztrátu,

jejíž, jak se praví, ony zem majetkem jsou vlastním. Ježto

tedy my, kteí bychom vyddní eeného krále Sicilského,

jenž pvod vzal z krve naší a vyšel z našeho domu krá-

lovského, nemohli snadno snésti, blaženosti vaší o tom jindy

jsme psali, aby svatost vaše, uvážíc nesnáze, jež by násle-

dovaly z toho, co svrchu eeno, kdyby se provedlo, ehož

Bh zachra, ráila k zabránní takových a tak velikých

nebezpeenství v té píin brzo se postarati o náležitý pro-

stedek, aby pro takovouto nesnáz nemohla záležitost svaté

zem býti zdržena nebo vbec pekažena. Že však jsme ne-

zvdli, že by eený císa úmysl svj byl odvrátil od ee-
ných vcí, ba spíše každého dne k tomu se chystá, vaší la-
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• ranými prosbami žádáme, abyste pedejdouce

hrozícímu nebezpeenství, jakož pináleží k vašemu úadu,
\ eených vcech tak rychle použili takového prostedku,

aby krása míru obecného byla zachována a záležitosti výpravy

do o niž myslíme, že jinak provésti by se ne-

mohla, nebylo pekáženo nebo rušeno, a tak abj se .. -tálo.

kdybyste jinak chtl o to se postarati, že; byste pozdji již

be nemohl. Posléze krále, království a poddané i

tosl rase zvlášt míti porueny. Dáno v Paíži dne l_.

U li msíce kvtna [r. 1313]. *)

Kapitula '\Wjij

Ustanovení papeže Klimenta proti císai Jindichovi, uinné
na prosby krab- Francouzského.

Biskup Klimeut. služebník Blužebník Božích.

Na vnou pamét. liezi ostatními vcmi, jichž pée nás

znepokojuje, to zvláát uvažování zabírá mysl naši a ten ne-

pokoj nás unavuje, aby pi zachování Btatkv a práv církve

ímské v jejich stálosti stav její ochránn by! ode škody,

abj nabýval stalo prospšného vzrstu a pomocí Blnžby naši

\ hojnosti oplýval pebytkem míru. Seznavše zajisté nedávno od

nkterých vrných, k jichž sluchu, jak povdomo jest, Be to

dostal". /•• nkteí na rozliných místech a stranách chystali

lostvo mnohých galejí a konali jiné píprav; válené

tušilo Be /. rozmanitých dohadu. /.>' lostvo a píprava taková

a tomu Botva mžeme viti, k nepátelskému

vpádu a poškozeni království Sicilského 6ili zem /a Farem.

kk povdOmo, [ástí] toho práv království jest, a jez

- b církví ímské plným právem pináleží, a jež nejmi-

Krista s\n náfi Robert, Blavný král Sicilský, vssal nás*

a i i Qáa b eené církve drží \ lem.. mj

sebe a království a zem svrchu

mi Jindicha Vil k Francii sro?n. redle literatur]

vrchu id, !' politíschen Beriehungen cwischa
bland und Prankreicb wahrend der Regierung Heinricha \ll

Dissen Mn ra nvedeném xrláité str l4Sn.); srova

t.ik<' listin]
i dujících kapitolách.
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ené, na nž jako na území zotavení svého se zalíbením po- 131-3

hlížíme [jež] a uvnit prsou [svých] apoštolských s velikou zá-

libou nosíme, proti obmyslm takových lidí chtíce se postarati

a spasiteln zameziti nebezpeenství duší, škody tla, niení

statkv i petžká pohoršení a nenahraditelné škody svaté

zem, jichž bylo by se právem z tohc obávati, kdyby se

stalo, ehož Bh chra, že by k tomu došlo, zvlášt ježto

jsme ochotni všem do toho krále si stžujícím spravedlnost

opatiti: všem i jednotlivým, knžím i laikm, jakéhokoli by

byli stavu, rádu, postavení, dstojenství a vyvýšenosti, i kdyby

papežskou nebo císaskou neb královskou neb jakoukoli jinou

se stkvli hodností, a spolenostem, sborm i obcím kterýmkoli

vážností apoštolskou co nepísnji pikazujeme a výslovn

naizujeme, aby se neodvažovali eené království nebo zemi

nebo ást nebo nkterá místa jejich nebo kteréhokoli z nich po

zemi nebo po moi, jakoukoli vyhledajíce záminku, napad-

nouti nebo poškoditi nebo proto pijímati nebo vypláceti

žold nebo galeje nebo jiné pístroje námorské dávati, najímati,

propjovati nebo pod jakýmkoli titulem na n se vydati

nebo po nich se plaviti, nebo tyto galeje nebo náadí jakým-

koli zpsobem najímati, nebo poskytovati v tom tm, kdož

se toho osmlují, radu, pomoc nebo podporu pímo nebo ne-

pímo, veejn nebo tajn. Nebo my proti všem i jednotlivým,

kteí proti naízení a rozkazu takovému postaviti by se od-

vážili, i kdyby vynikali, jak svrchu eeno, papežskou nebo

císaskou nebo královskou nebo jakoukoli jinou dstojností,

na radu bratí našich nález klatby, v njž již tím upadnou,

prohlašujeme a jejich zem i místa, jakož i kterékoli jiné spo-

lenosti, obce i sbory, podnikající co proti svrchu zmínným

[ustanovením] nebo nkterému z nich, podrobujeme církevnímu

interdiktu, chtjíce proti nim nemén ke zbavení všech výsad

i odpustk a milostí, jež od této církve ímské mají, jakož i lén,

statk, dstojností, úadv i práv jakýchkoli, jež mají od této

a kterýchkoli jiných církví, i jinak mocí duchovní i svtskou kru-

tji postupovati, jak bude vyžadovati jejich neposlušnost, jak po-

vaha skutku bude raditi a jak uvidíme, že to je potebno. Aby pak

tento process náš uveden byl ve spolenou všech známost, listy

ili blány process tento obsahující dáme vyvsiti a pibiti na

dveích nebo nade dvemi chrámu Avignonského, jež tento
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takka svým zvuným \\ hlasováním a zjevným ohlá-

iii dosti ve známost uvedou, tak že všickni i jednotlivci,

jichž Be ten procese týká a pro budoucnost tykati bude moci,

nebudou potom moci pedstírati žádnou výmluvu. . nim

takovýto náš procese nedostal nebo že ho neznali, ježto není

pravdpodobno, že by zstalo, pokud se jich týká, neznámo

skryto, co tak zjevn všem se ohlašuje. Jednáno v Novém

:
i !• iioecese Avignonské na paláci tohoto hradu dno ] 2. ervna,

mého roku našeho papežství.

Skonává Be listina, na prosbu knih- Francouzského nfiini

Kapitola CX1X.

Rozhodující nález proti Robertovi, králi Apolskému, skrze

e Jindicha uinny 26. dubna L313.

Ve jménu Pán. Amen. Jindich VII., / Boži mil

císa ímský, povždy rozmoežovatel íše. Pro jistotu vd pí-

tomných a paml budoucích. Bh, soudce spravedlivý, silný

a dlouhovký, všecky dle zásluhy jejich soudící, onoho zpupn
si vedoucího, jenž ped trnem .jeho dobroty Bpatuje Be po-

sen Blávou a ctí, zamyslil položiti sídlo Bvé od Beveru, aby

podoben byl Nejvyššímu, b povýšených vrchol nebeských do

hlubin zemských na pohanu vcnou ponižuje, uril, zbavuje

ho po zásluze vši milosti a nadje milosrdenství, vydati ho

in- pomst; tak i \ pítomné dob nech ohlíží Be na

spravedlnost a vidi pravost vcí nebeských, pozemských i pe-

kelných, týž Hospodin, jenž /na Bkrytost Brdci a ped jehož

idnou Btolicl pestává všecka pomluva, a pravda nižádnými

temnotami nepravostí nebývá zatemována nechf Bvrhne i nyni

'
:

• mocného, jenž pokoušel a rozhoil jeho a popudil

jej ke hnvu; nech zatratí toho, jenž vyhledává zlého, a dá

hanbu vnou tomu, jenž myslí zatvrzelou vyhýbá

nevinnosti a honosí se zlobou; a uiní proti nmu Boud

n>. a budiž Bláva všem Bvatým jeho. Zlob] zajisto a ni-

mno8ti chovanec Robert, Byn Blavné pamti Karla II..

králem Sicilským, / tuku íše ímské
ztunv, zmohutnv b se rozšíiv, proti ni. a bj jí také pro

mnohá léna a hodnosti t«-t«. íše, jež posud \ drženi mel
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a jež v pítomnosti neprávem zaujímá, pokorné poslušen býti 1313

ml, jed nepravosti chrle, nenávistí, lstí a podvodem za vr-
nost spláceje, následkem viny zloeeného nevdku odvážil se

pozdvihnouti patu vzpoury a proti ostnu zatvrzelé zloby ne-

ustává se zpovati, a prokletou zpupností jsa nadut sídlo od

severu, totiž naproti velebnosti císaské, kterou jako paní a

uitelku svou ctíti a v úct míti jest zavázán, položiti se

snaže, ji až posud nadávkami a pohanami vyzýval a drzým

duchem neustále vyzývati se odvažuje. Nebo on mezi ostatními

podniky své niemnosti, jakkoli díve, než pro pijetí koruny

císaské jsme se ubírali do msta [íma], zvláštními svými

listy nkolikráte vyvýšenosti naší napsal, že — jakož z pí-

iny svrchu eené ml a jak my z upímného vdomí jsme

vili, ježto ani slovem ani skutkem, pokud víme, jsme mu
nepsobili obtíží, aniž psobiti obtíže jsme zamýšleli, ale spíše

s ním milostiv jednati — ku prokázání nám povinné úcty a

poctivosti tak pi eeném korunování, jako i jinak se pipra-

voval a k tomu dle sil svých se chystal, pece úmluvy a spik-

nutí, jednoty a spolky na odpor a pekážku postupu císa-

ského spolu s Florentskými, Luckými, Sienskými a jinými

poddanými našimi a ímské íše z Lombardie a Tuscie, aby

je ve sráz odboje a prohlube slepoty s sebou zavlekl, jakož

se ví, že i zavlekl, skrze sebe a své zástupce, posly a vy-

slance na kivdu naší velebnosti a urážku a pekážku postu-

pování císaského do msta [íma] zpsobiti se staral a zp-
sobil, a také vyjednával a zjednal, že msta Cremona, Regium

a Parma, jež trvaly v našem poslušenství, proti nám a ííi

se vzbouila, uvádje jak obce eených mst, tak i jiné pod-

dané naše eené k takovéto vzpoue a slibuje jim k tomu

radu, pomoc a píze. A nemén lid eeného Roberta, spo-

léhaje na jeho píze a spoluvdom jsa i pomocníkem jeho

niemnosti, msta Astijského a hradu Valencie a Casale sva-

tého Evagia i nkterých jiných mst a hrad provincie Lom-

bardské, jež na naše rozkazy byly pisáhly a nás za svého

pána uznaly a úedníky naše pijaly a mly, tyto úedníky

odtud násiln vypudiv, niemn se zmocnil a obsazené po-

držuje pro Roberta svrchu eeného. x
) Také týž Robert bratra

x
) Srovn. o tchto událostech literaturu pi kapitole CXV., pozn.

1. uvedenou a citované dílo Kraussoldovo.
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žoldnée odeslal do íma patrn za tím úmyslem,

-•. bylo-li by mu možno, pod svou moc lsta podrobé

boni niemné vzpoury v lidu jeho zpsobe, pe
kazil slavn. ného korunování, jako/ eený Jan a žold-

néri pi vjezdu našem do msta svrchu eeného, a pokud

>néch krajinách jsme prodlévali, psobivým dvodem skutku

dotvrzujíce Bpoln s etným množstvím eených poddaných —
na ponoukáni eeného Roberta v dve ve Blíbenou jim

pomoc a obranu jeho Bešlo se s komi a zbranmi, abj

nám na odpor postavilo a provádlo naped usmyslenou niem-

nost spolu > Janem a žoldnéi svrchu eenými - tamté/

proti nám a lidu našemu nepátelsky položili zálohy, initi

útoky, loupeže, násilnosti a vražd) páchali a ulice raésl

i místa, po nichž ke ctihodné basilice kní/' Stolského

z d • ni náboženství kesanské vyznávajícím volny pí-

stup ml býti oteven, válenými pípravami uzavíti a nám
i lidu našemu k toto basilice, aby tu eené korunování Bla-

\iti Be nemohlo, v pístupu všemi silami brániti i jinak vším

zpsobem, jakým mohli, velebnost naši urážeti hledli; také

jiných vci dopouštl se suchu eený Robert a byl ochoten

DeuBtále dopouštti -o všeho, co by smovalo ke škod nebo

pohromo ii.i-i a íše, a o to vším zpsobem, jakým mohl.

usiloval. <> tom když mis pouoval k nám doléhajíc! patrný

pokik a pi nkterých vcech také patrná zkušenost, .jakkoli

bylo tak obecné a pal nižádným zapíráním

nemohlo tajiti, a my. kteí nejsme podrobeni zákonm,
proti eenému Robertovi pro skutky pedeslané bez výslechu

byli bych. ni mohli zakroiti, pece / mírnosti císaské, jel

radji poklesky u poddaných opravuje, nežli tresce, aniž tasí

nu/ ezající proti nemocem, jež /hojiti mu/o mírnost konejši-

ku, po našem odchodu z mi ného pro to.

bylo patino w zmínných [skutk] od tohoto

; velebnosti spáchaných, pistoupili jsme k

5
jiskra vruosti nebo lásky, jestliže snad

aká \ v . dotkla <c jeho útrob a zatím mla
uznali jsme za dobro az do pítomné

bu kapitola CXV.
]
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doby milostivými odklady protahovati, Roberta svrchu ece- 1313

ného dávajíce zákonitým zpsobem pohnati, aby hledl ped
námi se objeviti, dokázati maje v tom svou nevinnost, jestliže

by mohl. 3
) Ale týž Robert, setrvávaje ve své zatvrzelosti, ve

lhtách jemu k tomu urených nebo v nkteré z nich sám
osobn ani skrze jiného se dostaviti nevšímav nedbal. Proež
my o skutcích pedeslaných v nepítomnosti tohoto Ro-

berta pijavše a vyslechnuvše vrohodné a dostatené svdky
a výroky jejich uvedše ve spisy a slavn je prohlásivše, jež

z rozkazu našeho od právník našeho dvora bedliv pehléd-

nuty, a když nám o tom skrze eené právníky uinna byla

vrná zpráva, že skrze to, co dokázáno bylo, svrchu eené
vše i jednotlivé jest veejné a všeobecn známé (a že proti

eenému Robertovi jako proti obecnému nepíteli íšskému

postupovati jest), písemu prozatímným rozsudkem zakroiti 4
)

jsme prohlásili a oznámili, jak spravedlnost vymáhala, a potom

jsme dali ho vybídnouti a pohnati dostaten a naposled, aby

po uplynutí již urité lhty ped námi, kdekoli bychom byli,

k vyslechnutí rozhodujícího našeho nálezu objeviti se hledl,

což on nejsa si jist pro svoje peiny a urážky a zatvrzelý

jsa ve své nepoddajnosti a v podvodech zhoubnji utvrzen

vykonati opomenul. Protože tedy všecko i jednotlivé, co

pedesláno, jakož zevrubnji obsaženo v eeném vyšeto-

vání podrobné, skrze eené svdky pln nám jest zjištno,

my svrchu eené a jiné niemné pestupky eeného Ro-

berta i iny zlopovstné uvažujíce zralou a spravedlivou

úvahou a nikterak nepomíjejíce oné vci velmi známé, že tento

Robert, když v mst svrchu eeném [ím] za píinou e-
ené korunovace jsme byli, a nejmilejší vrní naši Pisští, kteí

nad ostatními poddanými našimi upímností vrnosti a skutku

se stkvjí, galeje a lid do íma k naší služb a poct poslali,

:!

) Tuto obsílku na Roberta vydanou z Arezza dne 12. záí 1312

uveejnil Doenniges, Acta Heinrici VII. (Berlín 1839), II., str. 187 n.

;

tam také (vedle všech listin v naši kroniku pojatých) najdou se etná

jiná veejná akta souvéká, jakož i další výnosy Jindicha VII. proti

Robertovi.

4
) Tato „interlocutio" íprozatímný rozsudek, který se stylisticky

ozývá také z tohoto posledního rozsudku) datována jest „in Monte

Imperiali" dne li', února 1313; srovn. Doenniges II, 193 n.

Kronika Zbraslavská. 24
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tyto galeje na kivdu naši velebnosti nepátelsky napadnouti,

uloupiti a lid eený zajmouti, uvzniti a ve vzení zadržeti

dal, a nemén setivávaje v pokraování takovýchto zloin,

zlo ke zlu pidávaje a denn horších vcí se dopouštje, když

proti odbojníkm našim / Tuscie obrátili jsme císaské pra-

pory, tmto odbojníkm, jakož obecn známo a zejmo jest

a zejmost ('inu okazovala i ukazuje, nkolikráte poslal zbroj-

nou pomoc, aby je déle podporová] v pobloudilém jejich od-

boji; a pozorujíce, že on, dokud mohl mír a pokoj míti, dokud

mel klidu vyžadovati a nabýti mohl naší náklonnosti a lásky,

již jsme mu z upímné mysli chystali, vyhledával válek, páchal

a dle možno^i pipravoval nepravosti, jakož až posud pii-

oovati se neustává, aby v lidu íšském rozséval koukol, podn-

coval nenávist, psobil pohoršení, popuzoval bourej živil roz-

in oje a podporoval nesvornosti, a bez ostáni trvá ve skuteném

podporováni a páchání Všeho, co mže, nám na odpor, ale

nejenom nám .1 iši na potupu a obci ke škod, ale i na

znepokojení prospchu církevního, jenž. jak se ví, na stavu

11-0 samé nejvíce závisí, i na zdrženi záležitosti zem Bl

k nmu/, jakož ví ten. jenž vše zná. plnou touhou srdce sm-
rujeme; a vidouce patrn, že eenj Robert neodvolateln na

-tí bludu propadnuv a zatvrzelý ve Ku rotou pravdy

vbec pohrdá a jako hluchý had, zatvrzuje sluch uši Bvých,

ani rozkaz oaéich, ani trestu zákona, v njž svými provin-

ními zejmé upadl a upadá, ba ani plnosti moci císaské S6 ne-

bojí, ale denn tvrdošijnej-nn B6 Mává. a ím více jej oeká-

váme ku pokání, tím vtši nabývá odvahy ke zloinm; uvá-

zni týž Robert, opiv se z tunosti íše, hýí a

následkem ovolnných uzd libovle zní a nám místo poslu*

StVÍ vzpouro a místo povinné vrnosti bezpráví psobí a na

-
i na kterékoli vrné íšské, na- poslušné, dle možnosti

doi pokouží, a moc jeho nem patrné na povznesení,

ale na Beslábení, ne k užitku a podpoe, jak by mla býti,

ale ke zkáze | a chtjíce zabrániti nebezpeím a pohromám.

k nimž smuji jeho Devázanosti, a následujíce ueni evan-

napomíná, aby vselikj strom, který oenese

dobrého yaí a na ohe uvržen.' jakkoli vrné
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krále a knížata pro vynikající jejich hodnost rádi zaslouže- 1313

nými poctami a milostivou pízní povznášíme: pece aby vina

bála se trestu a ctnost oekávala odmny odplaty, eeného
Roberta, jehož zpupnost pokoiti a vypínavou osobivost po-

títi jsme si umínili a jej s postavení jeho jakkoli povýše-

ného svrhnouti, ponvadž pro vci svrchu pedeslané vinen

jest zloinem urážky velienstva, zbavujeme veškerých i jed-

notlivých hodností, pod jakýmkoli názvem obsažených, a

[všech], jimiž se oznauje a ozdobuje vážností, poct, svo-

bod, výsad, privilegií, provincií, území, mst, hrad, zemí,

vesnic, lén, manu, statk, vcí, práv a jurisdikcí jak stálých,

tak i doasných, jež má, drží nebo v držení má nebo po-

dobn neb jež mli, drželi a v držení mli jakýmkoli zp-
sobem posud on sám nebo jeho pedchdci, a téhož Ro-

berta jako odbojce, zrádce a nepítele íše a provinilého

zloinem urážky eeného velienstva z celé eené íše vy-

povídáme a vyháníme, a jestliže by v nkteré dob do moci

naší nebo íše pišel, aby života sražením hlavy zbaven byl,

tímto listem jako nálezem odsuzujeme, ustanovujíce a naizu-

jíce, aby žádná osoba, jakékoli by byla urozenosti, vznešenosti

stavu nebo postavení, a žádné msto, hrad, ves ani obec jemu

proti nám a íši neposkytovala veeju ani tajn pomoci,

rady ani pízn pod pokutou sta liber zlata za každé msto
a padesáti liber zlata za každý hrad, ves, markrabího, vé-

vodu, hrabte, pána a každého urozeného, a dvaceti liber zlata

za každou jinou jednotlivou osobu pokaždé, když by nco pro-

tivného vykonala, a [naizujíce], aby každému beztrestn bylo

dovoleno mšany, obany a obyvatele mst, hrad, vsí a které-

koli jiné osoby jednotlivé, jakéhoholi by stavu nebo postavení

byly, které by proti naší cti ho poslouchali nebo mu udlili radu,

pomoc nebo píze veejn nebo tajn, potírati na osob

i statcích i právech a je chytati, jímati a vzniti
;

pikazu-

jíce též a naizujíce výslovn, aby nijací dlužníci téhož Ro-

berta ze statk, na nichž by mu byli zavázáni, v niem mu
neinili zadost ani se neodvažovali jakýmkoli zpsobem vy-

hovti, sic jinak tolikéž zaplatí naší komoe a k tomu budou

dohnáni bez hluku a podoby soudu. Také veškeré provincie,

msta, hrady, vsi i jednotlivé obce a kterékoli osoby jednot-

livé, jakékoli jsou vznešenosti neb urozenosti, tebas i hod-

24*
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Qostl kr;íl«.vskou Be Bkvély, a jakékoli by jiné urozenosti, pos

v. 'ní nebo stavu [byly], jež by následkem njaké smlouvy,

slibu nebo závazku, eenému Robertovi nebo jeho pedchd-

cm uinného, nebo s uložením pokuty, pod jakýmkoli názvem

zahrnuté, nebo jakýmkoli zpsobem, píinou nebo titulem

a zvlášt k vykonání njaké služby nho ku poskytnutí zbroj-

ného lúlu nebo njaké pomoci na moi nebo na zenu zavá-

záni byli témuž Robertovi, od této smlouvy, slibu, závazku

a trestu uloženého, také lenníky a uživatele lén i všecky i

notlivé, kteí by mu ke konáni njakých Blužeb osobních nebo

vcných zavázáni byli z dvodu slibu vrnosti a Lén nebo

jiné jakékoli píiny, ode všeho závazku vrnosti, poddán

a poslušenství jemu nebo jeho ddicm povinného osvobozu-

jeme zcela a úpln, tak aby ani msta, hriidy, vsi. ODG

osoby Bvrchu eené eenou smlouvou nebo závazkem, ani

manové a uživatelé len eení jakékoli vrnosti, poddanství

a poslušnosti dvodem, píinou ani titulem jemu ani jeho

ddicm žádným zpsobem zavázáni nebyli; nebo provin

krajiny, msta, hrady, zem, vsi, léna, many, zboží, Matky,

jurisdikce, práva, Služb) a cokoli jiného v uašem takovémto

zbavení a osvobození zahrnuto, zabavujeme. Posléze všem

i jednotlivým rytím, auditorm, soudcm, znalcm pí

i notám, kteí jsou sluhy nebo eledín) tohoto Roberta,

neb o nichž se ví. ze jinak jsou v jeho službách, i kte-

rýmkoli jiným písné naizujíce ukládáme, aby z eledi.

rady i správ) a všeho poslušenství toho;.. Koberta \ dob
dvou msíc ode dneška poítajíc najisto vystoupili a nikd)

do jeho tady nebo Blužeb vstoupiti veejné nebo tajné se

neodvažovali, jinak tyto rytíe cti a hodnosti rytíské,

auditory. SOUdce a znalce pravá \. právnnOStí BOU-

diti a u Boudu pisedati i všech a jednotlivých výsad a

privilegii a notáe úadu notáského, — totiž ty / h

ných rytí, auditoru. BOUdc, znalc pravá a notá, kt"ii

by takovéhoto naízeni našeho neuposlechli, — od teto dobj

jako od tehdejší zbavujeme vbec a iníme je neschopné a

bezectné, tak aby po uplynutí Bvrchu eených msíc k ni-

žádnému jednání zákonitému potom v kterékoli dob nebyli

pipuštni. Nálezy pak o tomto /bavení, konfiskaci, vypov-

dni, zleheni, odsouzeni a osvobození v tchto spisech vy-



Edikt Jindicha VII. proti králi Robertovi. 373

nášíme a všecky jiné i jednotlivé vci svrchu i níže napsané i"^i3

konáme, že to vymáhá spravedlnost a vyhledává dobro obecné

a z jisté povdomosti a z plnosti moci, doplujíce veškeren

nedostatek, jestliže snad nkterý pi vyšetování svrchu ee-
ném nebo kterémkoli processu proto vedeném pro opomenutí

njaké právní slušnosti by se naskytl, bez ohledu na n-
jaké zákony, naízení, milosti a výsady jakoukoli slovní formou

povolené, tebas o nich bylo teba v pítomné listin slovo

od slova uiniti zmínku, jež by proti tomu. co pedesláno,

nebo proti nemu z pedeslaných vcí jakýmkoli zpsobem
mohly se namítnouti a naproti postaviti, jež obzvlášt zbavu-

jeme platnosti Dáno v Pise u pítomnosti našich knížat a

pán, v hojném množství lidu dne 26. dubna, pátého roku Apr.26.

našeho kralování, císaství pak roku prvého.

Vynesen, dán a prohlášen byl eený nález skrze ee-
ného nejjasnjšího pána a císae, sedícího na soudné stolici,

a peten i prohlášen na rozkaz a u pítomnosti téhož pána a

císae skrze mne Pavla, syna nkdy Séry Ranuctinova s Hory

císaské, notáe tohoto pána a císae, a u pítomnosti Leoparda

Frenecta z Pisy, notáe téhož pána a císae, jiražto týž pán a

císa rozkázal, aby o všem i jednotlivém, co svrchu eeno, na-

psali a zhotovili veejné listiny. A to vše i jednotlivé stalo

se v Pise na veejné ulici ped píbytkem urozeného muže

Raneria, hrabte de Donoratico, v nmž týž císa pán bydlí,

pi emž tam svoláno a shromáždno k jednání na vyslech-

nutí a porozumní svrchu eeným vcem na rozkaz téhož

pána a císae nesíslné množství lidí jak z krajin ped ho-

rami, tak za horami, jak z velmož a šlechtic, tak i obec-

ných lidí, u pítomnosti urozených muž, pán Jindicha

Flanderského, maršálka eeného císae pána, Manfreda de

laromonte, hrabte Moac, Gottfrida hrabte de Olloco,

Tankreda hrabte de Morilliana, Bartolomje hrabte Camar-

linga, Raneria a Gerarda hrabat de Donoratico, rytí Amona

de Albo monte, Tomáše od Sedmi pramen, Šimona Filipova

z Pistoie, Gilberta de Saltana, správce píbytku císae pána,

Alexandra de Orgio, Dominika de Quigerio, Anselma de

Aguadacort a Ugolina de Vichio, Lapá de Ubertis, Tosolata

de Ubertis z Florencie a Ondeje de Caprona, Jana Cinina,

Ugolina de Sismondis, Betta Nicha, Guidona Pellaria z Pisy
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. ;t Gadda CJanbacurty, Lapá Boadce z Vika. Ondeje Cor-

line, 1 ecina Lippi, Šimona de Colle, Vanna Ribaklini i

Vanna Raciocha, anzianti lidu Piaského, a Raneria Jannifl

hrabte <le Doooratico z Pi-y. Carbooa de Cerchiis z Flo-

rencie, Františka Táni de Ubaldinis, Farinata de Ubertinifl a

jiných co nejvíce svdk toho vrohodných, od narozeni

ky. ». Božího roku 1313, indikce 11, dne 2b\ msíce dubna a kralo-

vaní téhož pána a císae roku pátého, císaství pak prvéhi

Kapitula i XX

sleduje list, jímž zosobnná koruna císaská zve cis

Jindicha, aby ji pijal. l

)

Nejvznešenjšímu a nejjasnjšímu knížeti, hlav a pánu

ému, panu Jindichovi, / Boži milostí králi ímskému nej-

dstojnjšímu a povždy rozmnožovateli íše, koruna povýšeni

a utvrzovatelka korun jeho v mst vznešeném uschovaná

Blávu vtného života a vítznou radost žádoucího štstí na

trn a Btolci velebnosti vznešené [peje]. Tvé nejjasnjší

aosti chystaný | iichod, o nmž, že bude nutný okrsku zem-

skému, ped vkj pedvídal Nejvyšší, at chválí nebesa i zem
i vše, CO na nich jest. a a chválí a blahoel jméno Otce, kt<-i_\

jako nejpednjšího Bvého andla za dar oekávané milosti

Tento dodatek Feni veejného notáe chybí v nik

Kronik] Zbraslavské Brovn. IKi; IV.. ni, porn. 1.) ;i doplní

vydáni podle Doenni|

1

Lisí tento nelze, jak fcinl Losertb (stí 864, pozn. I pokládati

/;i ponhé bezvýznamní cvieni BlohoTé. Neníí dnsevnim majetkem Pi

Irovým autorem jeho jest Francesco ds Barberino Brom. Lorenc,

alands OQ II. 891), n li»t sám, tebas odén byl i podiví

nechutné roncho, sestavené namnoze / citátu biblických

na nkolika pikladech nkázáno :> ozdobené lacinými

cetkami slohovými i tmnose <llc bible skládanými) jesl

sajímaTým literárním dokladem ghibellinskýcfa sympatii, kteí ie k osob
Jindicha ^ 1 1 pojil] ha cini lut tes*o srozumitelným, "•/

phuje nesprávností rkpa, podle nichi Emler poizoval
nnii>h:i inist;i r jeho edici jsou úplné nepeložitelná nebo nemají Bmyslu.

Pekla 41e textu, kombinovaného dle edice Bmlerovy,

;i i K pn Vídenského <. 86*0, který má nkterá lepil teni.
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udlil nám tak velikého držitele svta, jehožto laskavá a mi-

lostivá dobrota, rázná a peuená šlechetnost, velmi zízené

pohnutky a iny, na nejvýš vynikající smysly a zpsoby,

stálost velikodušného a nevýslovného srdce a urozená i staro-

bylá vznešenost tím výše nade všecko stvoení všem na

jevo se zdvihají, ím vetší lék uznal [Nejvyšší] za potebný
tmto asm, kdy šíe a bujnji, než doby minulé dovolo-

valy, rozmáhá se špatnost lidská a niemnost vládu si oso-

buje. Zajisté nebe i dvr nebeský urily, že ty, slavný, máš
býti poslán, a že zámr na pokyn shry nemá býti od-

kládán.

Po tob jednosvorn toužily planety, hvzdy a živlové

;

tebe nerozhodnost zákonv i otázky nerozluštitelné a pochyb-

nosti nekonené hledaly, tebe stav vdovský, tebe stav pa-

nenský, tebe nedosplí sirotci, tebe stav rozliných lidí po-

tlaený a utištný, tebe píjemnost mládí, pokoj mst, pe-
etné brány žaláv a zboené zdi vyzývaly, tebe tvrdé hory

a temné pechody, stinné roviny, šediny starc, svoboda i d-
vra, bezpenost národv, i ohrazená pevnost hradv, i moí
a jezer žádoucí klid i neochvjné pechody ustavinými mo-

dlitbami na Otci vyžadovaly. Po tob ptáci, po tob ryby a

ostatní plazi myslitelní i nemyslitelní pro svou a veškeren-

stva krásu toužili. Já zajisté již po dlouhou dobu ovdovlá

jsouc a znavena svízeli dlouhotrvajícího oekávání tebe tolika

dary milosti obdaeného v noním bdní i denním volání bez

ustání hledati jsem neustávala, abych dotknouti se mohla

vlas tvých tak peslavných a ozdoby tak jasné hlavy, já,

jež jsem až posud tolika knížat ímských temena zdobila.

A hle, náhle vzešla jitenka, a tebe lno nejvzácnjší vydalo,

tebe, jemuž hory a pahrbky, snhy a dešt, krupobití a pí-

valy ek a píboj moský poskytují vesla a iní [místa] nej-

neschdnjší rovnými a píkrá rovnjšími, jehož jasnost jest

tak veliká, že pi pohledu na tebe srdce porušená se mní
k zalíbení a [srdce] istá k silnjší touze po poslušnosti. K jehož

píchodu brány se otvírají, závory se zdvihají, také zdi nej-

silnjší a nedobytné se naklánjí. A pi pouhém zvuku tvého

nejvznešenjšího jména spolky a smlouvy zodpoilé se rozpa-

dávají, aby hned všickni vidli, že božskými zázraky podpo-

rována jest tato mocná a milostivá spolenost, aby též zna-
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menali, že pedstavuje pevýtenost toho. kdo jej poslal,

i aby uvili, že jest to zjevná vle Boži, pod níž Be skla-

nou, kdož nosí svt, a jíž odolati nikdo nemže, protože

u nho jest moudrost a Bila. On sám má [radu] a poznáni,

blíže rozmetá, není nikoho, kdo by vystavl, ;i uzave-li

lovka, není nikoho, kdo/ bj otevel, zadrží-li vody, všecky

nnou. vypustí-li jo. podvrátí zemi, jenž /na. kdo klame i kdo

jest klamán. Proti tob nu- není plátno ozbrojenému vojsku á-
váti rozkazy k válce, ani/ tom. kdo by odporovali, od dráhy uhla-

zené silnice ustupovati, ježto nebylo neznámo tomu, kterj

posílá, že V tom úmysly lidské budou marné. Slyšel jsi zajh

/.• pedchdcové tvoji dávno již byli zrozeni a jako ped
•ni zrození na Bvtlo shry pohlížeti oima tlesnýma ne-

mohli, na kteréž abys pohlédl a /arovou je mol. jediný den

tob dal pístup. Ostatn raduj se náramn, ježto jsi ten

jeho/ Hospodin naped vyvolil, ty. v nj/ svt doufal, ty

mezi ostatními jako lilie mezi trním,*) ty zbožný a milosrdný,

král a pán panujících, ty pramen zahrad a studnice vod ži-

vých, i jimi/ zavlažována jsouc veškerá zem hojné a bohu-

milé neváhá vydávati ovoce, ty úastník dobrotivosti a hor-

litel o pravou vuu, milovník mnu. ctitel spravedlnosti, msti-

tel odbojcv a ukrutníkv a nejuctivjší zachováváte! vešk

nevinnosti. Ty mírný H písný, jak obojí vyžaduje, ty opatr-

ností uréup se íditi má, a nezízené opravuješ, ty

v moudrosti krais a v opatrnosti postupuješ, tj vyznaen
jsa takoka n;í/vein dstojnosti andlské, ozdoben o/duhou

neslýchané mravnosti. Pro tedy váháš, kdy/ /a tebou

doluo následuje, pro m iníš zmatenou tak velikou žúd

;i touhou té spatiti? Povsta, vte severní, a pij, v<

východní, a provj zahradu mou. a potekou vné jej

ech stranách svta hlavu svou kruhem mým, a nech

ve tvái tve zaskvjí krasy ,i losk spjatých kamenv.
ruinu /o styku se mnou Bily ;i slávu a palmu vítzství ví-

tzoslavného, pijmi veškerou mor. pijmi jméno císaství a

nejpovýšenjší mor zákon, pij jako otec, pij jako

ramle i. 16

* Tamže i. 16.
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nich a obejmi blost a vznešenost mou. Nebo jsem stará,

ale krásná 5
) a na lžku svém po celé noci dlouho jsem t

hledala,
6
) protože rty tvé med kapají a mléko pod jazykem

tvým; 7
) polib mne políbením úst svých 8

) a ve m za sebou,

pobhneme ve vni mastí tvých. 9
) Pomysli na touhy srdce

mého a s jakou krutou žádostí léhati bude, dokud objetím

tvým nebudu povýšena jako cedr na Libán a jako rže sa-

zená v Jerichu, 10
) nebo poruil a pravil mn Stvoitel všech

vcí, jenž stvoil i mne : Spoine ve stánku tvém, n ) a zvuky

jména jeho vyjdou po vší zemi a v koniny okrsku zemského

moc jeho. Kralovati bude spravedlivý, zahyne bezbožný, v míru

sedti budou pokorní, a sraženy budou rohy pyšných. A nech
nezdržují [t] lichoty pijatých korun, protože neodvažují

se záiti pi mém pohledu, ani dary Lombardv, ani Tuskv^

ani odpor rovin nebo drsnost les, ani vzpoura kterýchkoli

ozbroienc nebo zpupnost tyranv. Nebo víš, že urovnám

vše píkré, a co naídím, [tomu] právem nikdo neodporuje,

a kdo práva nemá, pomocí Boží není podporován ; a jakož

shry íši byl jsi v elo postaven, tak s vysokosti udlena

jest tob moc k nabývání, optnému získávání, zárove i roz-

množování práv a jurisdikcí a dstojenství, kteráž jest

slušno, aby tvou vznešenost považovala za tak štdrou a po-

výšenou, aby bdlost tvá vynaložena byla, aby njakým zá-

mrem nebo zpsobem nemohla práva, jurisdikce a dstoj-

nosti takové býti zmenšeny, potlaeny, nebo uraženy, ale

k rozšíení, rozmnožení rozsahu jejich všemi zpsoby i po-

vznesení úmysly a mysl obrátiti [sluší], aby den po dni tob
pinášeli dary králové a knížata vidouce, že nikoho z toho

nevyjímáš, nikomu smluv neposkytuješ, nikomu z nedvry
v sílu Boží a udatnost císaskou práv císaských nepodrobu-

ješ. A není tob toho teba, ježto jsi ten, o nmž se tlo ped
tvým narozením : Vyjde hvzda stkvoucí od strany severní,

•'•) Píse písní 1, 4.

'' Tíse písní 3, 1.

7
) Píse písní 4, 11.

") Píse písní 1, 1.

9
) Píse písní 1, 3.

10
)
Eccl. 24, 17 a 18.

") Eccles 24, 12.
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- dobrotivá a dobrého pvodu, pod jejíž vládou véci nejnižší

vyrovnány bndon b vydSími, a istý bude v sláv a nei

v trestu. Tehdy všickni povstanou, rukama uctívajíce korunu

jeho jména a štéstí. A tato [hvézda] kralovati bude v celé

Evrop a Africe a velkou ást Asie podrobí. Pod níž zrušen

bode zákon pohanv, a všecka bezbožnost i pokrytectví po-

zbude Bily, aniž bude dále žíti na oko. Nechtj, abych déle

Cekala, nejstálejší l knížat. Pijd k místu, odkud zvláštní

tve jméno vzalo pvod. Vzdmi dceru svou, toto msto nej-

starší, hlavu všech [mst|, a ty jsi hlavou její. ježto jsi ten,

o nmž se cte: Podivuhodné velikosti ten lovk, jenž po-

tlaenou obranu povýšíš B podrobífi zvíata krutá, a bude

sila tvá v kole, a kolo dá ásti své nejnižší jako by rovné

Pospn, pospš na podporu mou, nadje má a útcho má,

osvobo, prosím, a aloi mne vedle sebe. a í ruka bude

smetí bojovati proti vítzným praporm tvým'.' A padnou

B tváe zem. kdo/ hledají tob zlého, a a se stanou jako

mlha, kterou vítr rozptyluje jako popel. Nech pive
piláká t krása má, a vn šatu mých a oberství mysl

tvou. Oi mé jako hvzd] záící, vlaa mj tpytíc! Be zlatou

totou, celo mé z drahokamu adem podivuhodným spleteno,

B záe úst mých objaa&UJe zvuk hlasu vycházejícího; hrdlo

mé z perel a zlata, šíje a život Bafíry na hedvábí a roi

1 1 > 1 1 1 i kvty Be lesknou. Topasem okraje šatu [svrchního] se

pyšní, karbunkuly záí. na vrchole ramen s obou stran visi

plechy, /. nich/ jeden pedstavuje živé Blunce, druhý pak

mSÍC, / paprsk jeho svtlu vydávající. Ruce mé jako ki-

i nehty ze slonoviny, pás mj zhotoven zjacintv

a jaSpÍ8U a v.<nych a neporušitelných zrcadel; tobolka lila

plna pokladv a její pívsek sk<uicr
;

kolena má blostná,

ale zakryta, a vnitní \> ai Deporusenosl nepocho-

pitelná \«' Bkvlosti, že není dáno lovku, aby ji pojmouti

mohl, lei kdy/ pgdeS .1 nvedefi mne na lože královské, abj

tu bylo všecko odkryto pro tebe. Nohy mé hodný milovaní

.1 rozkošné na pohled, plet jejich jako sníh, a stevíce mé
z rzných ;i rozmanitých perel. Kvt] mé plody cti a po

ností DotýkáS-li Be mne. stále budež lanti, mluvíš-,

mimu. stale budefi žízniti, '-i Lože mé z vni mirrhy a kadidla,
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a jako bízenice oliv listí vje v kruhu; komora má slavn -

osvtlena, nepítelkyn vší zatemnlosti a tmy, picházejí clo

ní prameny Tigridu, zavlažuje ji rosa mírná a ke rží
ozdobují. Tam Fenix a množství ptactva, aniž zpívají do omr-

zení, když voláni jsou, povstávají. Vni vydává balsám vu-

kolní, hrozny, datle a jablka rozmanitá tebe zvou. V místo

tak pelíbezné nikdo nevchází, a nikdo neodvážil se otevíti,

le by byl z tídy nejvyšší, a o nmž ekl Hospodin: Ty jsi

onen. Nech neváhá vznešená nejšastnjší císaová, jež se

tší ze jména perly (inargarita), jako by obrazn jsouc po-

stavena v elo vzácných kamen, protože polibky mé jsou

neviditelné všem jednotlivým a isté. Dceru mám, jež mým
jménem se nazývá, kterou jí za družku pipojím, a budeme

všickni v sídlech svých, aniž bude závist pi menším ani

zpupnost pi vtším. Nech tedy t povzbudí, uvede a po-

hne, protože as jest píhodný, as píjemný, abychom po-

hledli na velebnost tvou, kteréž sám Bh všemohoucí po-

máhati a zachovati raiž, jenž sám jediný iní divy veliké a

uinil podobností k sob tebe mocným po nekonené vky
vkv.

Skonává se list, zvoucí nejjasnjšího knížete Jindicha VII.,

z Boží milosti císae ímského a povždy rozmnožovatele íše,

ku pijetí koruny.

Kapitola CXX1.

O smrti papeže Klimenta a nkterých jiných vcech.

Léta Pán 1314, dne 20. dubna zemel pan papež Kli- 1314

ment V. v devátém roce svého sídlení. Tento papež býval Apr. li

díve biskupem v Bordeaux a národností z Gaskoska, l

) jenž

l
j Kliment V. (Bertrand de Got) stal se r. 1295 biskupem v Com-

minges, 1299 —1305 arcibiskupem v Bordeaux; za papeže zvolen v Perugii

dne 5. ervna 1305 (po jedenáctimésíním konklave; srovn. Souchon, Die

Papstwahlen von Bonifaz VIII. bis Urban VI. Dissert. Mnichov 18S7 str.

26n). Vynikal hrabivostí a nepotismem a zahájiv usídlením v Avignone

(1309) dobu t. zv. „babylonského zajetí", jest jedním z papež, na které

se velmi škodlivé uplatoval vliv politiky francouzské. Co o nm po-

znamenává náš kroniká, jest správným, a jen slabým ohlasem veej-

ného mínní. Zemel dne 14. dubna 1314.
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lan za všecku «1< >i >n Bvého papežováni do msta ímského qc-

pišel, ale v krajinách západních, k«lež i díve býval, Filippa,

krále Francouzského ve vcí poslouchaje, až do smrti

(ísii Bvé /.ustával. Tento papež také léta Pane 1311 ve Vienn*)

ivil koncil, na nmž pod záminkou zbožnosti a pod domnn-

kou výprav) [kížové] ulu/il desátek obecn všemu knžstvu,

a protože král Francouzský Filip tamtéž se dvma svými

syny pijal kií/. petvauje Be a Blibuje, že osobné coc

úastniti oné výpravy, papež mu uril veškeren desátek,

rati <>d knžstva království Francouzského. eeny
také papi-/ onen pemocný a po celém svt slavný ád kri-

žovník Templá, *) pipisuje jim jakési bludy kacíské, vy-

hladil úpln / luna církve a zniil, kteréhožto i-adu velmistr

isu léta Pán :.'iil bez papežova odporu ^kr/" krále Francouz-

lirt. n. ského v msíci dubnu bídn v Paíži ohnm Bpálen esl Jiné

pak pemnohé osoby téhož ádu bud vytrply muení, nebo

opustivše roucho ádové vešly di Mínní však pemno-
hých prohlašovalo, že prj eený ád nezniila nákaza kací-

ská, ale statky jejich velmi rozsáhlé a lakota zlých lidí. Pi

koncilu Bvrchu eeném pítomen byl pan Jan, biskup Pražský, '>

ale pana Petra, arcibiskupa Mohuského, jenž tshdj s .lanem.

králem eským, by] v echách, na prosb) pana císae Jin

dicha papež od onoho koncilu osvobi dil. 'i Stalo pak se po

Bmrti papežov, že podle ustanovení šesté knihy dekretalií

11 koncilu Viennském Brovn Hefele, Conzilien-G. VI, a zvlásté

Ehrle, l-.in BruchstQck der Akten des Konzils von Vienne, v Archivu

fur Litteratui and Kirchen-G. VI. jakož i jiné práce jeho v tomto i

mi. kapitolu následující.

Velmistr remplásk] Jakub Mola] upálen byl \ Paíži «lii<- II.

Z okolnosti, že papež Klimenl V. zemel mésfe po tomto

opálení a král Filip Francouzský, pedni pvodce zrnseni ádu Templá-
bhem roku, vyvinula se záhj legenda, že Mola] na hranici

\")ai oba do roka ped Boži sond.

Jai l\
- Dražic byl biskupem Pražským 1301- rovn.

O nt ni \ daléícb i ástecfa této kroniky.

') Klimenl V. dovolil Petrovi Mohuskému nesncastniti se koncilu

Vienmakél aobné kn pání Jindicha Vil dne 15. srpna 1311 u
rleidemann, Peter v tspelt, itr. 180, posn. i .
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všickni kardinálové v Carpentrase umístni byli v konklave, 1314

a ponvadž mezi kardinály uzavenými, z nichž nkteí byli

Vlaši, nkteí Francouzi a nkteí Gaskoci, 7
) vznikl spor, tak

že o papeže a o zvolení pastýe církve nemohli se shodnouti,

proto se od. sebe beze všeho zakonení do rozliných krajin

rozešli a podobn proto, aby píina rozptýlení jejich zevrub-

nji se poznala, kardinálové Vlaští tento list obecné kapitole

Cisterciácké odeslali, kteréhožto listu znní jest takovéto:

Ctihodným v Kristu otcm, mužm eholním, opatm
klášterv z Cistercia, z Firmitaty, z Pontiniaka, z Clairvaux,

z Morimunda, 8
) jakož i obecné kapitule ádu Cisterciáckého,

pátelm svým nejmilejším, z milosrdenství Božího Mikuláš

Ostijský, 9
) Jan Velletrijský biskupové, 10

) Neapolion sv itého Ha-

driana, Vilém svatého Mikuláše ve vzení Tullijském, František

svaté Marie in Cosmedin u
) a Jakub 1L

') i Petr Columniacký, 13
;

jáhnové a kardinálové svaté církve ímské, pozdrav a upímnou
v Pánu lásku. Akoli se domníváme, že nebezpeenství ode

T
) Ze 24 kardinál, pi smrti Klimentov žijících, bylo jen 8 Vlachu

(viz jména jejich níže: byli vesms jmenováni již ped zvolením Kli-

mentovým), 6 Francouz a 10 Gaskoc mezi nimi ti nepoti). Konklave

v Carpentrasu trvalo plných 12 nedl, když bylo boulivými událostmi,

o nichž se mluví v následujícím listé, perušeno bez provedení volby,

k níž došlo teprve po dvou letech (srovn. níže kapitolu CXXVIII).

8
) Citeaux (založen 1098), La Ferté (1113), Pontigny (1114), Clair-

vaux (1115), Morimund (1115), nejstarší a nejpednjší kláštery ádu
Cisterciáckého.

9
)
Mikuláš Albertv z ádu Dominikánského, biskup Spoletský.

kardinál biskup Ostijský (1303—1321). —
10

)
Kardinálství-liiskupství O^tijské a Velletrijské bylo jeden titul:

mezi tehdejšími kardinály byl jediný Jan Minius (Minorita), kardinál

biskup Portuenský (od r. 1302), o nmž však se praví, že zemel již

r. 1313; jest tedy patrn v rkpech kroniky njaký omyl.

") Napoleon Orsini, kardinál-jáhen titulu sv. Adriana (1288— 1342).

— Vilém de Longis, kardinál-jahen titulu sv. Mikuláše in carcere Tul-

liano 1294—1319 — František Caietanus, kardinál-jáhen titulu s. Mariae

in Cosmedin 1295—1317. —
12

) Bezpochyby Jakub Caietanus degli Stephaneschi, kardinál-

jáhen titulu sv. ííehoe 1295—1341.

13
) Petr de Colonna, kardinál-jáhen titulu sv. Fustachia 1288—1297

(ssazen od Bonifáce VIII), pak titulu sv. Andla 130&-1326.
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1314 všech i jednotlivých ctitel víry kesanské zavrženi hodná,

fa) tžké i zloinné hanebnosti, páchané nedávno u km,

kruté provinné skrze Gaskoce na urážku Boži a opovržení

církve ímské a tžké otesení stavu jejího, kdyby svrcho-

vaná pravice Boží, jež Petra ve vlnách pozvedla, by neutonul,

také nám, jež vytrhla /. jícnu smrtí, nebyla pispla, dostala

.. uším vašim výkladem obecné povsti, ;i akoli není oám
pochybno, že zprávy o zloinech [tch

|

jako stel} ostré pro láska

ke jména Božíma a cest církve vrazily se v útroby vaSe, le

k nkdy vzdálenost místa pozméuje pravdivost inu, po-

zoru Faáemu pedstavujeme vám tuto pravdu istou a jasnou,

beze všeho vymýšlení slov sestavenou: A tak když my a jiní

kardinálové téže církve po smrti papeže Klimenta V. byli

ne v biskupském paláci msta Garpentrasu k volb budou-

cího papeže pod jedním uzavením, a my kardinálové Vlastí,

nevyhledávajíce, což našeho jest, ale co Božího, nedbajíce

jednotlivých vespolných náklonnosti k sob samým, vyžadovali

jsme lovka k držení sloup církevních, jenž by eenou
církev opravuje ídil, a veškerá na ikeren úmysl

a touha v tom toliko záležela, Gaskonci, bud že se váhy zku-

šebné pod budoucím papežem dle Bvdectví Bvdomi udávali,

bud že Be domnívali, /« násilností ozbrojenc právem ddickým
ityni Boží v moi mají. z uváženého a svorného rozhodnutí.

když pod zastenou záminkou, totiž pochovati tlo téhož pa-

peže, v etném zástupu ozbrojenc pších a jízdných Be sedli, aby

zloin, jejž v mysli pojali, uvedli ve skutek, dne -•"». ervence

chopili Be zbraní válených a pod vedením Bertranda de

thon a Rajmunda Villima, nepot eeného papeže, vešli do

Carpentras8kého a mnohé dvoany Vlašské (ponvadž

jen Vlachové vyžadováni byli na smrti ukrutní' pobili a obrá-

tivše se k loupeži a drancování, k « 1 > / pibývalo jejich vztek-

losti a zmáhala se zviecká zuivost, na rozliných stranách

msta založili ohm-; a nespokojujíce se tím, napadnuvše pí-

bytky nkolika z nás kardinálu krutými útoky a vhod

tam ohn zpsobem nepátelským pekrutý boj za hlaholu trub

vnesli. Kdyí zrstaloješt krutjší nebezpeí i ostí i a šíilo

velmi kruté Bpiknutí, jak « dobytých mstech,

stup ozbrojených Gaskonských jezdc obsadil vchod d<>

Dého konklave a volal: A zhynou Vlastí kardinálové, ti
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zhynou! chceme papeže! chceme papeže! A když oni tako- 13U
výmto pokikováním hlueli, jiný zástup ozbrojených jezdc
Gaskoských vnikl na dvr eeného konklave, podobn hla-

sit volaje, obklopiv palác. My pak svrchu eení kardinálové

Vlaští, obklíeni jsouce tak velikou úzkostí a obávajíce se, že

zememe jak hanebn, tak i ukrutn, ježto vše kol konklave

zástup ozbrojenc v postrach uvádl, aniž volno bylo veejn
vyjíti, posléze ze strachu pro svou spásu prolomili jsme ze
paláce, uinivše tam malý otvor, a z Carpentrasu hned potom

odešedše rozptýleni, ne bez nebezpeí smrti, na rozliná místa

jsme ustoupili a milosrdenstvím Božím, jenž nás zachoval, do

zemí pátel jsme se dostali.

Nech uváží vaše opatrnost, že pro divokost tchto Gas-

koc nechyblo od toho, aby rozptýlení pedních úd církve,

jež hojnji je kojila na adrech, obohatila a naplnila poctami,

stav její trvalým zmatkem a nátlakem porušilo, a jméno

kesanské u nevících uvedlo v posmch, pohádku a po-

hanu vnou. Ostatn bez ohledu na vše pedeslané, co jsme

s tak velikým bezprávím vytrpli, míru a jednoty církve žá-

dáme, o n s nejvyšším úsilím peujeme. Ale kdyby cizí

vinou záležitost k roztržce pokroila, což nech odvrátí Nej-

vyšší, o své lásce k Bohu a církvi vás ujišujeme, aby spolu

s námi, kteí o est Boží, a co pravdivé jest, jednáme a

o spravedlnost a volnost zápasíme, vrnost vaše se spojila.

A tak skrze nás a jiné vyznavae pravé víry samému Pánu na-

šemu Ježíši Kristu a svaté jeho církvi ve vci jeho páti se

bude, tak ochotnou pomocí dostaví se, co se i shodovati bude

se ctí Boží i zadost uiní této církvi.

Tento pak list chceme, aby vám ve jménu našem podán

byl skrze ctihodného muže, mistra Gunthera z Biberštejna,

kanovníka Špírského, kaplana našeho, podatele jeho. Dáno ve

Valencii dne 8. záí. 14
)

Sept. 8.

u
) R. 1314. Po událostech v Carpentrasu ást kardinál prchla do

Valencie, ást do Avignona a ást do Orange.
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Kapitola CXXU.

lez pana papeže Kliiuenta, jíruž odsouzen byl ád kižov

niku Tem pláuv. i

Biskup rlliment, služebník služebník Božích, pro vcnou

pamét. Opatrné pozorností námstka Kristova, na vyvýšeném

míst dstojnosti apoštolské pedsedajícího, pináleží uvažovati

pomry as se vynoujících, rozhodovati píiny záležiti -

pozorovati jakosti osob, aby ke všem jednotlivým vcem po-

vinný ohled potebné úvahy a ruku píhodného jednáni pi-

kládajíc / nivy Pán tak vyrývala plevy chyb, aby rozmno-

žovala ctnosti, tak odstraovala trní nevry, aby vytrhávajíc

více štípila nežli niila a na místa uprázdnná vytržením

idlivého plevele penášejíc oddané Bohu hízenice, / op

ucho a užiteného sjednocení a pesídleni tchto míst vtší

psobila radost, n<-/li jest bolest, již záhubou provinilých

takovýchto míst zpsobí pravá spravedlnost, mající Blitování;

neho tak odstraujíc, co pekáží, a podporujíc, co prospívá,

rozmnožuje prospch ctnosti a odstranné lepši náhradou ob-

novuje. Dávno zajisté ád rytíského domu Jerusalemského —
pro poskvrnní velmistra, brati a ostatních osob eeného rádu

v kterýchkoli ástech Bvta postavených rozlinými a rozdílnými,

1,1
• existuje velmi hojná I

hlasy, pikládající mih obvinním

itevníkn srovi

•\i. ale I ubil)

• no l>\ I i i lenu 1.

1

M . Iciuim i .i.l u. kteí odxolali

ku i ii vynucei pi vši i

ádu bludu i:

Kili]

i muž

li zmocnil

i piihlctl

•11 Unline dei Templái, \ Archivní Storico

ivn tak línu

I emplcrurdns (Stutl

Loserl hte de»

•
.

;
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nejenom niemnými, ale i zlopovstnými bohužel hanebnostmi, 1312

špatnostmi, skvrnami a pohanou bludu v a zloin v, o nichž pro

smutnou a špinavou jejich památku v pítomném [list] mlíme, —
a stav, trvání a jméno tohoto ádu no bez trpkosti srdce a bolesti

se schválením svatého koncilu nikoli zpsobem rozhodujícího

nálezu (ponvadž jsme jej o tom podle vyšetování a processv

o tom konaných nemohli uiniti po právu), ale cestou provise

stolice apoštolské nezrušitelným a na vždy platnost míti majícím

jsme vyzdvihli ustanovením, vkládajíce na stálou zápovcf s nej-

písnjším zákazem, aby nikdo v eený ád budoucn vstou-

piti neb odv jeho pijmouti neb nositi nebo za Templáe se

vydíívati se neodvažoval, a jestliže by kdo proti tomu jednal,

aby upadl v nález vyobcování [již] samým inem. Ustanovili

jsme také z moci apoštolské všecky statky ádu svrchu

uvedeného ponechati rozhodnutí a ustanovení stolice apo-

štolské, naizujíce co nejpísnji, aby nikdo, jakéhokoli by

byl postavení nebo stavu, v osoby nebo statky takové nijak

se neuvazoval ani o nich na porok zízení neb urení apo-

štolského, jež, jak svrchu eeno, skrze tuto stolici státi se

má, nieho nekonal, nezaínal ani se nepokoušel, ustano-

vujíce ihned za neplatné a marné, jestliže by se stalo, že

by kdo jinak vdom nebo nevdom se pokoušel. A potom

aby eené statky, jež dávno na podporu svaté zem a pe-
máhání nepátel víry kesanské od ctitel Kristových dány,

odkázány, udleny a získány byly, povinné správy postráda-

jíce jako by uprázdnné nezašly nebo nebyly obráceny ku

poteb jiné nežli k té, k níž byly zbožnou oddaností ví-
cích ureny, nebo [aby] prodlením zaízení neb opatení tako-

vého jejich poklesnutí nebo rozvleení nenásledovalo, s bra-

tími svými, kardinály svaté církve ímské, jakož i patri-

archy, arcibiskupy, biskupy a preláty a též s nkterými vy-

nikajícími a znamenitými osobami i se zástupci ostatních

nepítomných prelátv a též kapitul a konvent, kostelúv a

klášter na eeném koncilu pítomnými mli jsme tžké,

mrzuté a rozliné porady a jednání, aby pedsevzatým bedlivým

uvážením v posudcích a jednáních toho druhu zízení a

opatení eených statk spasitelné a užitené vyšlo ke cti

Boží, povznesení víry, povýšení církve, ku podpoe zem e-

ené a ke spáse i poklidu vících. Po kterýchžto zajisté

Kronika Zbraslavská. *°
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1318 dlouhých, rozmyšlených, opatrných a zralých úradách, jak

pemnoho spravedlivých pii k tomu radilo, oase a eených

bratí, jakož i patriarchv, arcibiskup, biskupv a jiných

prelátv i vynikajících a znamenitých osob, oa eeném kon-

cilu tehdy pítomných, úvahy a úady na tom konené pe-

staly, a 1

1

> eené statky na vždy pivtleny byly ádu svatého

Jana Špitálu Jerusalemského a témuž Špitálu a mileným

synm velmistrovi a bratím tohoto Špitálu jménem špitálu a

radu jejich, kteí jako bojovníci Pán na obranu viry se vy-

dávajíc* neustále v nebezpeenství smrti, píliš obtížné a ne-

bezpené nesnáze stále BnáSejl v koninách zámoských. M>

tedj mezi ostatními místy na Bvt, na nichž, jak známo

kvete posluSnost ádová, eený rad Špitální i ten Špitál prová

zejíce plností upímné lásky a pozorujíce, že v nm, jako/, zejmé

skutky pouují, vele se trvá na poslušenství Božím, skutky

zbožného milosrdenství s bdlou snahou se vykonávají, brati

toho Špitálu, pohrd&e lákadly svtskými, oddanou Blužbu pro-

kazujíce Nejvyššímu a o znovudobytí eené zem jako ne-

ohroženi bojovníci Kristovi velou snahou a touhou usilujíce

jakýmikolí nebezpeenstvími lidskými /.hrdají; uvažujíce

že tím o tolik vzroste Btatenost toho velmistra i bratí e-

eného ádu a Špitálu, povznese se horlivost a utvrdí se

jejich udatnost k zapuzování kivd našeho Spasitele a potí-

rání nepátel této víry, o (když moc jejich bohatšími pro-

stedky bude rozmnožena) leheji a snaze budou moci Bnáseti

bemena, jichž uutn vymáhá sledováni tak veliké práce; >

proto ne neprávem pozornými se itavSe a povzbuzeni horli-

vými snahami, abychom pomOG a podporu v\ naložili na po-

vznesení jejich >tavu: B6 schválením téhož sv;iteho koncilu

ten rytfskj dum Templáský a ostatní domy. chrámy, kaple,

modlitebny, msta, hrady, vsi, zem, statky i místa, majetky.

pravomoci, dchody a práva i vSecko jiné zboží nemovité

i movité nebo pohyblivé Be vSemi údy, práv) a píslušenstvími

jejich za morem i ped morem a ve vSech i kterýchkoli

ástech svtových Mávající, jez tento ad a eený mistr

i bratí tohoto rytíského ádu Templá v dob, kdy sám

velmistr a nkteí z týchž brati rytí Templáských v krá-

ství Francouzském Bpolené jati byli, totiž léta Pán
v msíci íjnu, sami osob nebo skrze kohokoli jiného mli,
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drželi a v moci mli, nebo k témuž domu a ádu rytískému 1312

Templáskému a eenému velmistrovi a bratím tohoto ádu
rytíského Templá jakýmkoli zpsobem pináležely, jakož

i jména, požadavky a práva, jež ve svrchu eeném ase je-

jich jetí tomuto domu, ádu neb osobám tohoto rytíského

ádu Templáského jakýmkoli zpsobem píslušela nebo pí-

slušeti mohla, proti komukoli, by byl jakékoli hodnosti, stavu

nebo postavení, se všemi výsadami, odpustky, vyjmutími,

svobodami, jimiž eení velmistr a bratí eeného domu a

ádu rytíského Templáv i sám dm a ád skrze stolici apo-

štolskou nebo skrze katolické císae, krále, knížata i jiné

vící nebo jakýmkoli jiným zpsobem zákonit byli opateni,

témuž ádu špitálu svatého Jana Jerusalemského a témuž špi-

tálu dáváme, udlujeme, sjednocujeme, pivtlujeme, pidru-

žujeme a pipojujeme na vždy z plnosti moci apoštolské,

vyjímajíc statky eeného nkdy rytíského ádu Templá,
stávnjící v královstvích a zemích nejmilejších v Kristu syn
našich, vznešených král Kastilie, Aragonie, Portugalska a

Maiorky mimo království Francouzské, jež z darování, sjed-

nocení, udlení, pidružení, pivtlení a pipojení eeného
ustanovili jsme vyjmouti a vylouiti zvlášt, nicmén je vy-

hrazujíce urení a ustanovení stolice apoštolské, chtjíce za-

jisté, aby naízení dávno skrze jiné processy naše uinné
(totiž aby nikdo, by i byl jakéhokoliv postavení nebo stavu,

ueuvazoval se nijak v osoby nebo statky takové, neb v nco po-

dobného na porok zízení neb ustanovení této stolice, které se

o tom státi má), jakož i výhrada našeho dekretu (pokud se týe

osob a statk, položených v královstvích a zemích onch [knížat]

posléze jmenovaných) zstávaly v plné cíle platnosti, dokud

o osobách a vcech svrchu eených, v týchž královstvích a

zemích stávajících, rozhodnutím téže stolice jinak nebude

ustanoveno; a také jsme ustanovili, aby zájemci eených statku

nebo nenáležití zadržovatelé, by byli jakéhokoli stavu, posta-

vení, pednosti nebo dstojenství, tebas vynikali hodností

papežskou, císaskou nebo královskou — nepropustí-li eených
statk bhem doby jediného msíce, když o to eenými vel-

mistrem a bratry tohoto špitálu nebo kýmkoli z nich nebo

skrze zástupce jeho budou upomenuti, a jich pln a svobodn

nenavrátí ádu toho špitálu a špitálu tomu nebo velmistrovi

25*
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1318 oebo prevorm, nebo preceptorm nebo bratím tohoto spi-

tálu v kterýchkoli krajinách a provinciích ustanoveným i ka-

ždému jednotlivému z nich nebo prokurátorovi neb prokurá-

torm jejich jménem téhož ádu tohoto špitálu (i kdyby eeni
pevorové, preceptoi a brati tohoto špitálu a prokuráfa .

jejich i kterýkoli / nich neml o tom od eeného velm

špitálu zvláštního naízení, jen kdy/ Bvrchu eení prokurátoi

od eených pevonh a preceptor nebo jednotlivých z 1 1 í *
-

1

1

v provinciích ;i krajinách, v nichž tak<i\i pevorové a precep-

toi i ustanoveni, o tom zvláštní mandát míti budou

neb ukáží), kteížto všichni i jednotliví, (totiž pevorové

i preceptoi i brati eenému velmistrovi, prokurátoi pak

ení týmž prevorm a pedstaveným i jednotlivým

z nich, od kterých budou k tomu ustanoveni), pln\
j

i zprávu <> všem, co pi tom provedli, inili, pijali i ob-

rali jakýmkoli zpsobem, \ té píin položiti a vydati

lunfte/ vázáni jakož i všickni, kdož by vdomé zaujima-

telimi a zadržovatelm svrchu uvedeným v takovémto zají-

mání nebo zadržování poskytli rady, pomoci nebo pízn ve

ejn nebo tajn, nalezemexkommunika.ee, kapituly pak, Bborj

nel»e konventy chrámové .i klášterní, jakož i veškerenstvo

mst, hrad, VSÍ a jiných míst i Bama mota a hrady, ví

místa, jež bj Be tím provinila, ;i také msta i hrady i místa,

v nich/ by zadržovatelé a zaujímatelé takoví nabyli svtského

panství. — jestliže by tak". m pánové pi propouštni

i svrc í i ených :i vracení jich mistrovi a bratím ádu
špitálského ve jménu tohoto špitálu pekážku inili a bhem
eeného msíce od takovéfa Iporu neustali, kdy/ by o tu. jak

pedesláno, byli požádáni, nálezem interdiktu inem samým
byli postiženi, od nhož nemohou l>\ ti osvobozeni, dokud by v tom

plné a povinné zadostuinni podati se nepostarali; a nemén
ustanovujeme, aby zaujímatelé a zadržovatelé takoví noh

kdož jim, jak pedesláno, poskytuji rady, pomoci nho pízm
jsou to jednotlivé osoby, nebo kapituly, sbor) nebo konvent]

kostelní a klášterní, nho obce mést, hrad, zemi nebo jiných

míst, krom trest Bvrchu vypsaných všeho, co mají v léno

od kostela ímského nho jiných kostel kterýchkoli, inem
mým byli zbaveni nebo zbaveny, tak abj k církvím, k nim/

ta léna nál njak< ho odporu Be vrátil
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preláti nebo správci tchto kostelv o tom aby po své vli 1312

rozhodli, jak uvidí, že to prospchu tchto kostel je vhodné.

Nikomu proto z lidí nebudiž volno tuto listinu našeho darování,

udlení, sjednocení, pivtlení, pidružení, osvojení, vyhrazení,

naízení, vle a ustanovení porušiti nebo v nerozvážné odvaze

proti ní jednati
;
jestliže však nkdo by se o to pokusiti od-

vážil, nech ví, že upadue ve hnv Boha všemohoucího a jeho

apoštol, svatého Petra a Pavla. Dáno ve Vienn dne 2. kvtna Mai. 2.

sedmého roku našeho papežství. -)

Kapitola CXXI11.

Zázraky, stalé u hrobu císaové Markéty, jež pochována jest

v mst Janov. x

)

Léta Pán 1315, v msíci záí pan Walther, biskup 1315

Pronský 2
) z ádu bratí Menších, ku panu Janovi, králi eskému,

do Podbrad 3
) z krajin Lombardských pišel a pinesl s sebou

ve vrohodných listinách níže vypsaných patero zázrak.

První zázrak, jejž Bh ukázal pro zásluhy paní císaové

Markéty.

Ve jménu Kristov Amen. N-esmí se zamlovati dobrodiní 1; ; t;
>

zázrakv Božích, nýbrž všem vyhlašovati, aby Bh sám oslaven

byl v nich a osoby svaté, pro jejichž slavné zásluhy Bh

-) R. 1312. Bulla tato, jakož i vlastní bulla ád zrušující (ze dne

22. bezna 1312) byla již astji tištna; srovn. vydání Losertbovo,

str. 356., pozn. 1. a jebo Gescb. des spát. MA. str. 242.

CXXIII. l
) Jak Loserth (str. 350., pozn. 3.) upozoruje, uvádjí tyto

zázraky také Gesta Baldewini, str. 221.

-) Biskupství tobo jména nelze najíti; nkteré rkpy tou zde (vedle

Buronensis) „Turonensis", ale mezi biskupy Tourskými nevyskytuje se

žádný Walter (v 1. 1313 — 1323 byl tu biskupem Gaufridus dla Haye).

V 1. 1317 — 1319 vyskytuje se v echácb „Qwalterius, episcopus Suro-

nensis" (srovn. Reg. III., . 400., IV.. é. 2000.), který by snad mobl býti

totožný s biskupem zmínným, ale ani tobo jména biskupství nelze

d Eubla (Hierarch 1 nalézti.

:!

) Podle listin byl král Jan r. 1315 v Podbradech od 13. do .;<>.

srpna (srovn. Reg. III., . 272., 273., 276.).
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1918 ukazuje dobrodiní zázrakv, ode všech mohly býti uctívány.

Zázrak tedy, jejž Bh [prokázal] dobrým a svatým zásluhám

Blavné pani • Markéty, choti nkdy nejjasnjšího kní-

te pana Jindicha, císae ímského, jež v mst Jai

odešla ku Pánu ;i jejíž tlo \ chrám bratí Menších Janov-

;

i vedle hlavního oltáe b nejvtší poctou jest pochováno,

musí pítomným Bvdectvím býti dosvden a potvrzen, aniž

zamlen prohlašováním dobré povsti. Nebot ku poznáni

a osvdení tohoto zázraku a ku pijetí Bvdectví pravd]

eného zázraku ctihodnj otec, bratr Porcbetus, z r>"/i milosti

arcibiskup Janovský, 4
) pikroil, jak níže bude eeno:

1 pítomnosti tedy svrchu eeného pana arcibiskupa,

mne notáe a svdk níže vypsaných osobn pedstoupiv bratr

Koland / Cremony z ádu bratí Menších pod závazkem poslu-

šenství tázán byl od bratra Františka Bartolomjova, námstka

mistra provincie Janovské, jak byl zbaven prolomeniny ili

prtrže, již trpl na Bvém tle na boku levém. Kterýžto

bratr Koland, chtje námstka svrchu eeného a kvardiána

pokorn poslechnouti a pravdy zázraku nezamleti, odpovdl,

ekl :i dosvdil, že sám byl dobe po sedm lei neustále pro-

tržen tak tžce a polámán na Bvém levém boko a nikdy ne-

mohl bez obtíže sebou pohnouti, nose vždy železný opasek

a jakýsi ji} opasek, /« vnitnosti vždy níže Bestupovalj do

mchýe nebo šourku. Od kteréžto prolomeninj ili prtrže

pravil a dosvdil pod závazkem poslušenství, /•• byl zpsobem

níže vypsaným úpln osvobozen, totiž /» \ té dob, kdj pe-

Blavná pani. pani Markéta, Bvrchu eená císaová, \ Janov

zemela, byl tak nemocen od eené prtrže ili prolomeniny

a též jiné nemoci, že nemohl býti pítomen pohbu této pani.

Potom Blyše <> zásluhách Bvatosti této paní, za>lildl Bohu a svaté

Mam. /«• jak mile by mohl vejíti \ eený chrám svatého

Františka, v nmž, jak pedesláno, pochována jest eená paní,

i k náhrobku této pani pistoupil by uctiv i ptkrát k blaho-

iv< n.' a Blavné pann Marii / úcty ku pti ránám Ježíše Krista

a pro zásluhy její pesvaté, v nž mnohonásobné dvoval
a dvuje, i»\ ukal klee pozdravení andlské, tuti/ Zdráva

i.i Pnrchetua Spinola i ádn Minorítfl byl arcibiskupem Janoi

-kun v i iv •
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Maria atd ; a když zstával na tomto úmyslu, pistoupiti k ná- 1313

hrobku této paní. do sedmého dne od smrti paní císaové od e-
ené prtrže i jiné nemoci, jíž trpl, bylo mu do té míry

uleheno, že do toho kostela vešel a k náhrobku této paní

s velikou zbožností a pokorou pistoupil, a jak si byl usta-

novil, ptkrát ped hrobem jejím blahoslavenou Marii vždy

pannu klee pozdravil; a když to takto zbožn dokonal, p-
sobením dobroty Boží pro svaté zásluhy této slavné paní cí-

saové od eené prolomeniny ili prtrže na vždy byl zá-

zran a docela osvobozen a dívjšímu zdraví navrácen.

Rovnž otázán byv skrze téhož námstka a kvardiána eený
bratr Roland, kolik je mu let a kolik let trvá v ád bratí

Menších, odpovdl: Mn je dobe sedmdesát osm let i více,

v ád svatého Františka žil jsem a trval neustále od té doby,

co jsem ádn vykonal slib v tomto ád, dvaatyicet let

nebo asi tolik. Stalo se v dom bratí Menších Janovských

léta Pán 1313, indikcí dvanácté, 5
) dne desátého dubna, u pi- Apr. 10.

tomnosti bratra Bonifacia Epynuly, bratra Walthera z Papie,

bratra Mikuláše Barrochina z Papie, bratra Jana z Clavaru

z ádu bratí Menších, Gerarda z Florencie a Jana Turcha

z Claraska, dvoan eeného pana arcibiskupa a svdk k tomu

povolaných a dožádaných. A já František de Loinbardino,

z rozhodnutí císaského veejný notá, pi tom všem byl jsem

pítomen a to vše ve veejnou tuto formu jsem uvedl a napsal

a na požádání svým obvyklým znamením oznail.

Druhý zázrak.

Ve jménu Kristov Amen. Dobrodiní atd.
c
) .... ku pijetí

svdectví pravdy tohoto zázraku ctihodný v Kristu otec a pán

bratr Porchet, z milosti Boží a apoštolské stolice arcibiskup Ja-

novský, dav od sebe zvlášt k tomu dožádati ctihodného otce,

pana bratra Parcevalla, z Boží milosti biskupa Nebij ského,
7
)

pikroil, jakož níže bude patrno. U pítomnosti tedy svrchu

5
) Mlo by býti „jedenácté".

G
) Opakuje se zase úvod jako u pedešlého zázraku až do slov

(nahoe položenycb ).

'•) Parcival (Percevallus) byl biskupem Nebijským (Nehbio na Kor-

sice) v 1. 1312-133-.'.
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isis eených panv arcibiskupa a biskupa íebijského a mne no-

táe a Bvdk níže zapsaných osobné pedstoupivši Johanna

/ Viutinulia. obyvatelka Janovská v osad ili farnosti Magda-

len^'-, na Bvaté Boži evangelium, dotekši se osobn sva-

tého písma, pisáhla, že odpoví a vykne cistou i

- lnou

pravdu ve vcech níže vypsaných, o kterých by byla tázána.

Predevá ra otázána byvái svrchu eená Johanna, jakou ne-

moci trpla a v které asti Bvého tla, odpovdla a ekla,

že trpla tokem ili rheumatem v levém svém rameni a

trpla od dávné doby eenou nemoci tak tžce, že eeným
ramenem nemohla vládnouti <»|irt byvši otázána, jak z e
oemoci hýla uzdravena, odpovdla, že když v nedli dne

jsi. a sedmnáctého ervna eený pan arcibiskup ve chrám svatého

Františka, který jest v .lanové, veejn kázal, a ped shro-

máždním vících Blavnostn ohlašoval /a/rak. který [Bh
ski/.- pesvatí zásluh] eené pani a císaové Markéty na

bratru Rolandovi z Cremony / ádu bratí Menších ráil

vykonati, a ona Johanna v eeném chrám osobné byla pí-

tomna a též slyšela kázaní eeného pana arcibiskupa, po

božn Bohu a svaté Marii slíbila, mohla-li by Bkrze zásluhy

svrchu eené paní a císaové uzdravena býti v eeném ra

meni, že by hrob této paní nkdy císaové denn pokorn

navštvovala a ped eeným hrobem voskové rám b rukou

obtovala. Proež každého dne po uinném slibu návštvo

vála hrob a tak psobením božské dobroty této pani a císaové

tech nebo tyech dnech shledala, že eené nemoci zcela

je zbavena. A Markéta / Etomanie, jež bydlela v témže dom
eenou Johannou, tázána byvši pod trestem vykonané skrze

ni pífi iliy. aby ekla pravdu, kterou zná o tom, co vypo-

vdla eená Johanna, zdali po uinni eeného slibu od

ní Jobanny ve tech nebo ve tyech dnech beze vši bolesti

svobodn vládla a vládne eeným ramenem, odpovdla,
že vládne a vládla po i ném tak dobe, jako by

nikdy \ eeném rameni nebyla trpla nijaké holosti, ehož
ped tím nemohla, jak Bvrchu eeno jest. Tázána byvši

Markéta, jak vi o vci eené, odpovdla, že neusi

bydlila \ jednom a témž dome beze vši dli - touto

Johannou a bydli až dosud, tak že to vidla i vidi neustále

pak pan arcibiskup, chtje o eené nemoci a osvo-



Zázraky u hrobu cis. Markéty. 393

hození plnou míti jistotu, u pítomnosti své poruil písahati 1313

eené Markét, ohyvatelce msta Janovského, která prý, jak

svrchu se praví, bydlí v jednom dom s Johannou a od dávné

doliv prý bydlila, že vypovídá a mluví pravdu; kterážto Markéta

pod písahou povdla, že eená Johanna po drahné asu byla

nemocna eeným levým ramenem tak tžce, že. eeným ra-

menem nižádným zpsobem nemohla vládnouti aniž co dlati,

a že ji vidla nemocnou na toto rám, a po nedli sedmnáctého jun. li.

dne ervna eená Johanna ve tyech dnech od nemoci ee-
ného svého ramene levého byla osvobozena, i vidla ji úpln

uzdravenu, vidouc ji eeným ramenem úpln vládnouti a pra-

covati, jakož nikdy lépe nekonala. Dále otázána byvši od téhož

pana arcibiskupa, zdali ona sama s eenou Johankou bydlí a

bydlela po dlouhou dobu v jednom a témž dom v mst Janov-

ském, vypovdla pod písahou, že tomu tak jest. Otázána

byvši, zvdla-li od eené Johauny, byla-li ona uzdravena pro

zásluhy svrchu eené paní a císaové dobré pamti, odpov-

dla, že náležit zvdla od ní, že uzdravena byla zásluhami

eené paní a císaové. Stalo se v Janové v arcibiskupském

paláci svatého Silvestra, léta Pán 1313, indikce jedenácté,

dne dvacátého osmého ervna u pítomnosti Rostagna, pevora Jun. 28

chrámu svatého Antonína Janovského, bratra Gvilla deThaurino,

pevora u svatého Sixta v Janov, bratí Tomáše, Gerarda

de Abbatibus z Florencie, dvoan eeného pana arcibiskupa,

svdk povolaných a dožádaných.

A já František de Lombardino 8
) . . .

Tetí zázrak.

Ve jménu Pán Amen. V mst Janov ve farní osad 1315

svatiho Jií žena jakási, jménem Adléta, ve vku padesáti

pti lei po dobu desíti msícv a déle zcela nieho nevidouc,

jež potebovala provázejícího vdce jak po cest, tak po

domech, jestliže nkdy své sousedky umínila si navštíviti

z poteby nebo z ohledu zbožnosti, nevdouc bez vdce, kam
by se obrátila nebo kam by šla, jsouc ve veliké úzkosti,

žádnou pomocí ani radou lékaskou, jíž užila mnohokrát

s
) Opakuje se formule notáská jako pi pedelém zázraku.
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isv6 a mnohokrát, nemohla leku nalézti. Když tedy dovdéla se

o nemožnosti jejího vyléení skrze lékae Johanna, cho

mistra Viléma de VaHecari, sousedka její, útrpnost majíc

a touto Adlétou, pravila jí: Pro Be nezaslibíte svaté pani

císaové? Skrze zásluhy její nabudete dívjšího zdraví oí.

Nebo Petina, cho mistra Agrista, téžce churavéla ramenem,

jež uinivši slib eené císaové, zásluhami jejími jest uzdra-

vena; proež uite tak a budete uzdravena, dá-li Bh. Ce

dále? Svolujíc k jejímu vybídnuti Adléta uinila slib, kouc:

Já Adléta pokorn jsem se zaslíbila eené svaté císaové

žádajíc, aby pro její zásluhy Nejvyšší ráil mn navrátiti

svtlo mých "i. A tak se Btalo, že po uinni slibu dne

následujícího, když z rána povstala, jasn spatila stední

okna otevena, rozeznávajíc lidi a jiné véci, jakož díve ví-

dávala, než byla zbavena svtla oí, proež ekla: Za vše

veleben Bh i pesvatá císaová. Adléta eená pisáhla na

svate Boží evangelium, že vše svrchu eené je pravdivé.

11 pítomností bratra Porcheta, arcibiskupa Janovského, .lana

Turkova de Clarasco, Petra z Andorie, a dostateným sv-

dectvím píhodných osob vše to jest stvrzeno. Léta Pane

(j»i 13. 1315, dne tináctého ervna. Také vše to sepsáno bylo

skrze Františka de Lombardino, veejného notáe císaského

dvora.

Ótvrt) z:i zra k.

1313 Ve jménu Pán Amen. I pítomnosti ctihodného pana

Porcheta, arcibiskupa Janovského, a nkolika jiných svdk
bratr František de Bartholomeo, námstek mistra provincie

Janovské, zárove kvardián Menších bratí toho místa, moci

svatého poslušenství a Ducha svatého naídil bratru Ranaldinovi

Placencie, aby dokonalou pravdu povdl, nic nepidávají'

ani neubíraje, o dobrodiní ili zázraku, jejž Hospodin ukázal

na jeho osob Bkrze zásluhy nejjasnjší císaové Markéty

ivaté pamti. eený pak bratr Ranaldinus, dlouho v ád
ve všem dobrém osvdený, vypovdl takoka ze živé, trvalé

(Jíl 13.)pamti pravdu, jež jest takováto: Tináctého msíce ervna

já Ranaldinus Bloužil jsem mši u oltáe svatého Bligia za

duši pani a císaové, jakož obecn všickni brati iní, zdrái
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jsa na tle i na duši; avšak okolo deváté hodiny téhož dne 1313

trápen jsem byl velikými bolestmi bicha, jakož i celého tla

do té míry, že když pro sklíenost bolestí vyprázdnno bylo

vše, cokoli jsem ml v tle, nemoha pijímati nižádného po-

krmu ani nápoje ani léku pro nesnesitelné svírání, okolo

kompletu se zbožností, s jakou jsem mohl, uslyšev díve

zázrak, uinný na bratru Rolandovi z Cremony, obrátil jsem

se ku pímluv svrchu eené císaové, takto jsa zmítán bo-

lestmi, a ekl jsem: Ó nejsladší císaová Markéto, mužeš-li

nco u Hospodina, pomoz mi, a hned jak jsem vypustil to

slovo, vyvrhnuv, cokoli zbylo, což pamatuji se, že jsem díve

nikdy neuinil, získal jsem plné uzdravení ode všech bolestí,

trápení a sklíeností, nepochybuji, že zásluhou císaové. Stalo

se v Janov léta Pán 1313 ped nkolika vrohodnými svdky;

a toto sepsáno jest skrze Leonina Grulla, veejného císa-

ského notáe.

Pátý zázrak.

Léta Pán 1313 ve hrad vedle Papie ležícím, jenž

sluje Nazanum, pihodil se tento zázrak pro zásluhy císaové

Markéty. Jakási urozená paní, jménem Florisina, vdova mající

dobrou povést, poala stonati krvotokem po mnoho dní tak

tžce, že pro nedostatek sil nemohla se nadíti nižádné po-

moci lékaské, hojíc se, že v krátce skoní život. Rozhodla

se tedy, že pjde do hradu Nazanu, kde bývala vdána, aby

o svých vcech movitých i nemovitých uinila záv. A když

slyšela, nežli vyšla, od bratí Menších kázati o svatosti císa-

ové Markéty a zejmých zázracích, slyšíc též o ní od pichá-

zejících z Janova tak veliké hlásání chvály, zaslíbila se jí

tímto zpsobem: Povolala k sob zajisté jakousi svou sou-

sedku, jménem Aldinu, povsti chvalitebné, jež tehdy za

svými vlastními záležitostmi umínila si jíti do Janova, již

oslovila takto: Já stu na smrt, zbavena jsouc pomoci

lékav i sil; chci proto jíti do hradu Nazanu uinit poí-

zení o svých vcech, protože cítím, že v krátce odejdu z této

bídy, kterou snáším. Ale protože Bohu nic není nemožného,

uslyševši o ctnosti svaté císaové, zaslibuji se jí, žádajíc

se vší oddaností, nadjí a dvrou jsem jista, že na Bohu

dosíci muže zastavení mého toku a zdraví tlesuého. A protože
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isis k hrobu jejímu osobn jíti nemohu, až ty budeš \ Jan

navštívíš ji a obtuješ ji beo šat. jiní/ jsem celé tlo své

obtoila, b uctivostí, žádajíc pokorn, aby mé ráil Nejv;

pin zásluh] císa < Markét] uzdraviti. Což vše jak pro

Boha, tuk / útrpnosti Blíbila eená AMina. až by byla v Ja-

nov, pevn vyplniti. < «> dále? Tatu nemocná dopravena <I"

hradu svrchu eeného, AMina odeSla do Janova a tetího

dne plníc slili 51a k hrobu, obtovala slíbenou vc, žádala

zdrávi pro Florisinu, ;i ejhle, téhož dne a hodiny, jak se to

do, jakož pozdji vespolnou jich domluvou Be ukázalo,

••na paní Florisina <>ii Bvého neduhu úpln byla uzdravena,

Což vše dostateným Bvdectvím píhodných osob jist jesl po-

tvrzeno, a zázrak tento také skrze Flocamonta / Comeny,

veejného schválením císaským notáe, jesl sepsán.

Kapitola CXXn .

.lak pan .lan. král eský, hrab Lucemburský, proti Mat

hrabti z Trenína, b výpravou vytáhl léta Pán 1315, i

bící ervnu.

Na potlaení Bvévolného, jakož i krutého násilí,

/.mi Moravské plenním, pálením a odvádním lidi mnoho-

násobn .1 mnohým zpsobem psobil podnt niemnosti,

hrab Matouš" z Trenína, ') Bvolal pan .lan, král eský, hojnj

zástup ozbrojenc jak / domorodc, tak i z cizinc, a léta

Pán 1.315 dne 21. kvtna vyšed z Prahy Bmrem k Uhrám

postupoval; i a hned kdy/ tento král veSel na Moravu, nkteí
l bi, uslyševše [o tom] p eni jsouce strachem,

tvrze, jež na hranicích a v zemi Moravské násiln byli obsa

dili, \ nichž nedvovali, Že by Be ped tváí královou

chránili, založivše ohe sami o Bobe dobrovoln spálili a utekli

k hrabti z Trenína, Bvému pánovi. K hradu pak. jenž

11 Mat soví li.-iir.ni-k. ni srovn. \\-. kap, I.WIIIi novji

jed • mi. Matth&ns von Trencsin . . . Prg reálkj ve Štýrském

lli -i 88 n.

Dm gtina .1 mova datována v li

ii 1 i.
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sluje Veselí, 3
) vojsko královské pilnulo a pi prvém útoku, 13L6

po zpsobe váleném žebíky pistavivši ke zdem, mužn bo

dobylo; což když se stalo, eka, jež sluje Morava, vojskem

eským pekroena, a vojsko stanulo ped hradem, jenž sluje

Holi. 4
) Tento zajisté hrad, jakkoli leží na bránicích Uherských,

pece díve náležel králm eským, ale Matouš, hrab
z Trenína, podrobil jej svému panství, když nebylo, kdo by

bránil. Když pak vojsko královské vkol hradu položené

trvalo v obléhání, hle, eený hrab všecken svj lid do boje

pipravený sebral, obležené na hrad osvoboditi chtje blížil

se k vojsku královu se stelami a kušemi, mei, kopími a

štíty zprvu dosti mužn a nepátelsky, pozvednuv mocný

pokik jazykem uherským. Když tedy tito Uh; lomozili

a mocný kik zvedli, také stely a šípy jako sníh nebo prach

metali, pi první srážce postrach tak veliký vrazil ve vojsko

královské, že veliká jeho ást, jak se zdálo, dávala se na

útk a v útku spásy hledala. Nebo mlo vojsko eské
strach a podezení, že podtají se ukrývají krutjší úklady

:

v ducha však odvahy odl se tehdy Jindich z Lipé. muž

zajisté statený, jenž jako druhý Juda Machabejský svým

spolubojovníkm udlil stálost mužného ducha, a ty, kteí se

dali na útk, slovy i ranami mužn do boje nazpt volal,

a tak s práporem královským, jenž s nkolika Nmci nepo-

hnut na bojišti státi zstal, vojsko eské i Nmecké zárove

shromáždno šiky nepátelské jako pavuinu trhajíc pro-

razilo,

Nkteré porazilo a mnohé meem pobilo

A nkteré zajalo, jež provazem spoutalo.

Nebo padlo onoho dne, jak se vjkládalo po rznu, tu

onde na místech lesnatých, jakož i otevených sto padesát

z Uhr, ale jeden toliko z ech. Když posléze lid Uherský

utekl, vojsko eské nabylo palmy vítzné a koisti. Že

však daleko do Uher postoupiti a odtud potebné potraviny

dovážeti pro úkryty hustých lesv a nebezpeí cest vojsko

Veselí pi ece Morav, jižn od Uherského Hradišt (FRB. IV.,

•-'j:;.. pozn. 2.)

4
) Holi ' Weisakirchen, Alba ecclesia) v I hrách pi hranicích nio-

ravských. Listiny prozrazují pítomnost Janovu v táboe ped Holiem

dne 12. ervence 1315 (Reg. III., . 268).
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královo nemohlo aniž se odvážilo, ale zásoby, jichž vq

potebovalo, ne bez tžkého namáhání dovážely se z Brna,

ié král Karel Uherský králi eskému, jakož byl slíbil,

- druhé >ti;my na pomoc nepišel, rozhodl se tedy král

-ký a |eho vdcové pipustiti a hrabtem z Trenína pá-

telské siniívni njakého dohodnutí, jehož tento žádal, a t;ik

dom se vrátiti. Tnu Be stalo, že když - obou stran, totiž

královy a hrabte, zvoleno bylo osm rozhodích, kteí by

o pime sporu jednali, král se svými ustal od obléháni Ho-

5. líe a vešel do Brna v den Bvatého Jakuba apoštola. ')

pak na této výprav král eský tisíc pt Bet muž po zp
sobu Švábském co nejvhodnji vyzbrojených, tch však, kteí

,
• v brnní a krunýe, a na hlavách majíce že-

lezné helmy a pílb) bojovali kopími, devci, Šípy, kušemi

a Btelami, v bitv bylo nkolik tisíc a témé nesíslné

množství, .lak viliky však byl poet onch nepátel Uherských,

o tom mne nií bezpená zpráva nepouila.

To jesl mn .jisto, a asto skrze mnohé Bhledáno:

Národ Uherský mina cviká ve zbraních,

\lr když svádí válku nebo boj.

Nosí ú/k\ kožich (krzno) nebo sukni za odv,

Jenž píliš jesl úzký, jímž Biln stahuje údy.

\ tak se chystá <1<> války, potom hledí,

Aby ml hbitého kon a vhodného do bhu.

Mnohé zasahuje kuše jeho, již rychle napíná,

Kni\ nemalé psobí, smi tam létaje po nivách.

Nechce bojovati stoje tiše, ale on

Bud prchá, bud žene nkoho, tak si vyhýbá,

Jež se stává krutou, getl li se zpsobu švábského.

Chceš-li však vdti, zpsobuje velké nebezpeí stelami,

Kuši rychle napínaje a stílí

ii Btran Be kryje takovýmto umním,
tílí \ ped i \ zad, <-o/ mžeš uviti Petrovi,

\ nikoho nešeti Uhi i letu stel

;

.\b_\s nestal Be mrtvolou, nebudiž ti nepítelem Uher;

Také všeckj vlas) pomazané sádlem nebo tukem

i idle listin byl král Jan i BrnéjeétéSl fiervence 1816(H
. i
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Mívá lid Uherský a mysl nevzdlanou. 1.310

Je lid ten lehkomyslný, pekrutý krutými stelami, '')

Jak velice t tísnil, Moravo, kolik zlého zpsobil

Tob lid Uherský, nemže se íci ani vypsati,

U svých dveí v sousedství máš tyto nepátele,

Jimž nech vyrve t Kristus, a to a brzo se stane.

Rovnž léta Pán 1315 okolo svátku svatého Jakuba M- 25-

nastalo po pílišném suchu tak veliké rozvodnní vod potop
podobné v nkterých krajinách Cech a Moravy, jaké zídka

kdo se pamatuje, že by v našich dobách bylo povstalo ; zvlášt

však eka Labe vystupujíc ze svého eišt ubírala se po

okolních rovinách, zaplavovala stáje a odnášejíc s sebou také

sýpky zboila pemnohé mlýny; potom do té urin se eky
rozvodnné vzduly, že v osadách u behu ležících pes ploty

a vrata pemnozí lidé v lunech se plavili.

Téhož roku na rzných stranách nalezeno jest velmi

mnoho kací, o nichž shledáno, že pominuvše a pohrdšc

klíi církve v nkterých tajných úkrytech zpovdi své konali

jiným laikm, a z tch trnácte rzného pohlaví v jednom

msíci v Praze jest upáleno, vtšina pijavši kíž 7
) slíbila

konati pokání.

Kapitola CXXY.

O zvolení dvou král v íši ímské. Jak po smrti nejjasnj-

šího císae Jindicha VIL dva Nmetí králové z nesvornosti

byli zvoleni.

v

Po úmrtí zvnlého císae Jindicha VIL, totiž léta 1313 1313

msíci záí, ctihodní páni arcibiskupové Petr Mohuský, Srpt.

6
)
Verš tento te se již také v kapitole LXVIII.

7
) Zdá se, že autor naráží na ustanovení synody Toulonské

z r. 1229), podle nhož ti, kdož po obvinní z kacíství odvolali, musili

mimo jiné pokání také po njaký as (nebo po celý život) nositi na

šatech pišité znamení kíže. — O kacíích tchto (o nichž Losertb ne-

správn se domnívá, že to byli Fraticelli) srovn. Haupt, WaJdenserthum

und Inquisition im sdóstl. Peutschland. Freiburg 1890 (zvláštní otisk

z Deutsche Z. fr Gw. I. a II.) str. 23. n.
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. Balduin Trevírskj a Jan i Kolínský n Koblence spolu se

li. aby pro Bvatou tehd) nprázdnénou íši «> vhodného

knížete se postarali. *) Ale jakož jsem já tehdy tam osobn jsa

pítomen vidl, <» záležitosti tak nesnadné i obmezeném ase

shodnouti se nemohli, z jednomyslné úady jinou širší lhtu

ke schzi a k jednáni bí ustanovili, do niž páni a úmysl

i3U jiných kurnrsti vyzvdti mínili. Posléze v nejblíže následn-

,.i,i,i jícím msíci ervnu opt na míst svrchu eeném I

arcibiskupové u pítomnosti slavných poselstev ostatních knížat

mínni o tom, kdo t>y za knížete ímského ml býti /volen, ve-

spolek horliv zkoumali a jako ped tím, ponvadž pání jejich

nesouhlasila, podruhé ji/, nikterak nebyli Bvorni. Nebo arci

biskup Jan \) Kolínský, porušen jsa Blibem ticeti tisíc hiven,

k emuž ho pohádal duch lakotný, chtl zvoliti za krále jenom

Fridricha, vévodu Rakouského, syna Albrechta, krále Rím

ského, naproti tomu arcibiskupové Trevírský a Mohucský

pokoušeli se na vrchol císaství povznésti Jana krále eského,

poslové pak ostatních knížat poali se každý jiné strany pi-

držovati. Posléze když vznikal takový rozkol mezi volii

a pobouení mezi lidem, jakýsi rytu- povstav, kyna rukou

svou k mlení, toto mluvil ped oámi a veškerým lidem tam

shromáždným: <» knížata, vece, b vyslanci knížat nepi

tomných, pan Mohuský, jenž pi volb" \ dob uprázdnnJ

ité íše bývá, jak známo, dkanem všech knížat, z moci

to íše vám porouí, aby, kdo pi volb knížete ímského

právo Bvé podržeti a vykonati chce, tohoto roku dne 20. íjna

do Frankrarta pišel a tu páni Bvé vyložiti neopomínal ; kdo

nepijde, práva Bvého na tento zbaví. Kdy/ tento

nález byl pronesen, všichni bez prodleni odtud jsme

li Zatím arcibiskupové Trevírský a Mohuský uvažujíce,

/.c na Jana, krále eského, pro nedostatek zákonitého vku,

jenž totiž tehdy teprve v sedmnáctý rok poal vcházeti, i

• itin volii nechtjí obrátiti Bvé hlasy, aniž oni dva pipu-

•i chtli vévodu Rakouského, poslavše posly k Ludvíkovi,

Jindich srovn. .-\ rohu kap XCVL,
]

O iporné ?olb srovn. Muhling, G der Doppelwahl <1 .1. 18! i

Sfnichoi 1882; noréjsl literaturu registruje Loserth, < d bdíI

MA Schrohe, 1> Kampf d. Gegenkonige

Iwig ii. Friedrich nm d. Reich Berlin 1908 Hist Studien XXIX)
Král •' .in -I..I tehdj % osmnáctém roce nai
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vévodovi Bavorskému, povzbuzujíce ho zvali, aby o vrchol 13U

uprázdnné íše nikterak neváhal se piiovati. Tento zajisté

vévoda Ludvík téhož roku v msíci únoru pedcházejícím proti

Fridrichovi, vévodovi Rakouskému, v bitv na oteveném poli

zvítzil, 4
) jakož i zajal okolo tí set z hrabat, ministeriálv

i .šlechtic svobodného stavu, muž slavných, proež následkem

toho jméno jeho proslavené a vynikající sláva jeho v uších

mnohých knížat šíe se rozcházela. Obdržev tedy toto šastné,

jakož i nenadálé poselství, hned dal se na cestu, pišel

k arcibiskupm Mohuskému a Trevírskému, kde následkem

rozmluv vespolného hovoru pirozeuá jeho a laskavá horlivost

pízuivé naklonila k dosažení úmyslu jeho mysli tch knížat,

jež byl navštívil. Nicméu Fridrich, vévoda Bakouský, sem

tam posly své posílal, dary sliboval, a kde slovo k dosažení

nedostaovalo, pistupovaly peníze. A tak po uplynuti naped
stanoveného asu, hle, piblížila se doba volby, a k odchodu

do Frankfurtu každý z kurfirst pokud mže nejmocnji a

nejslušnji se uchystati pospíchá. Tedy léta Pán 1314 dne

26. íjna 5
) tak veliké množství knížat, hrabat a rytístva ku Oct.26.

podivu se sešlo ve Frankfurt, jak veliké a jaké v našich

dobách, jak se vykládá, pospolu nebylo spateno. S této

strany na behu eky Mohanu proti stran severní leželo

vojsko Ludvík?, vévody Bavorského, a jeho stranník, a na

druhé stran této eky proti poledni umístil se Fridrich, vé-

voda Rakouský, se svými pomocníky. Proež v den svrchu

eený, jenž tehdy pipadl na svátek svatého Lukáše

evangelisty, -) asi o deváté hodin arcibiskupové Petr Mohu-
skýj Balduin Trevírský, Jan, král eský, Valdemar, markrabí

Braniborský, osobn tam jsouce pítomni, Ludvíka, vévodu

Bavorského, za knížete íše ímské a ochránce církve zá-

konit vyvolili a pijali. S druhé však strany v téže hodin

Jan, l

) arcibiskup Kolínský, Ptudolf, vévoda Bavorský, bratr

Ludvíka tehdy zvoleného, a Jan, vévoda Sasky, hlasit

*) Kroniká míní bitvu u Gammelsdorfu, která vsak nebyla svedena

v únorn, nýbrž dne 9. listopadu 1313.

3
) Datum jest mylné, volba konala se již o týden díve; srovn.

níže pozn. 7.

'
:

Sv. Lukáše pipadá na 18. íjna, není tedy datum správné; srovn.

pozn. následující.

Kronika Zbraslavská. 26
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isi4 prohlásili, že Fridrich, vévoda Rakouský, jest králem N-
meckým. 7

)

<» jak veliký lomoz tehdy nastal a jak veliký hluk.

Protivná strana hluí, jiní naproti touni volají,

I vzniká hned v Lidu mnohý poplach,

Ti chválí Ludvika, jiní Fridricha.

A kdyby tam nebyl tekl Mohan, byla by / toho

Hned ohromná válka vznikla nebo /.:íj»a^.

Jenž byl by porazil tyto a jiné zabil.

Potom jedno vojsko na protivné Bobe udeiti nemohlo,

protože toliko vodou pechod byl volný. Msto Frankfurt po

dni bylo uzaveno, tetího pak dne po vykonané již ne-

souhlasné volb,*) když mstu mlo býti oteveno, Fridrich,

vévoda Rakouský, asn zrána ped úsvitem, ustupuje jal je

hýbati svým táborem; nebo lid jeho snášel tam krutý m
tek hladu, a ponvadž tehdy ml vojsko mnohonásobn

menši nežli vévoda Bavorský. Když pak oo odtáhl, Ludvík,

nový král, s mnohými knížaty ;i osmi tisíci ozbrojenc,

dících na velikých koních válených, do msta Frankfurta,

kdež mu všickoi vyšli vstíc a jej vítali, vešel a vtáhl a

odtud, zdržev Be krátkou dobu, do Ach odešel a skrze pana

Petra, arcibiskupa Mohoského, tam na stolec královsky po-

en, jakož i korunou královskou spolu s Markétou, chotí

li.-') slavnostn ozdoben. Nebo ukázal týž arcibiskup Mo-

huskj papežská, jakož i císaská privilegia, že po právu jim

vykonána býti má korunovace král Nmeckých. Slyše pak

Jan, 1
) arcibiskup Kolínský, že Mohusky* Ludvíkovi korunu

vložil, sám chtje vykonati svj obvyklý úad, ve svém on

ova o volbé nejsou . mi datum dne,

hodiny ni
| >u; nebyl >lba vjkoj ho-

dino ridrich zvolen byl dur 19. l -
• hsenhansi

Ludvik .i .,,!], roliéu \ l.

'"i""
il t.ik.- bia i;ni\ od Ji

ral titulu krále 6esk<
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Bonnu v msíci leduu podobn korunoval Fridricha, 10
) vévodu 1314

Rakouského; následkem toho bude se moci dobe íci: (Kot.25.)

Rzné nastávají zákony, když jsou dva králové.

Když jsou dv hlavy, tehdy život nemže býti bezpeen,

Pod jedinou jen hlavou budeš moci ádn žíti,

Jeden bud kníže, nkolik vedle sebe nežádám,

Nebo vím jakémusi mudrci dobe koucímu:

Trvající vci, vece, nechti špatn býti poádány, a není

dobrý vtší poet knížat, jeden tedy kníže. 11
) Z nesvornosti

tchto dvou král tedy všude vznikají sváry, svádjí se porznu
boje a skoro na všech stranách Nmecka vznikají nebezpe-

enství nekonená. Švábsko, Alsasko a hoejší hrabata Rýnští,

vyjímajíc pouze nkolik málo, pinášejí pomoc Fridrichovi:

Spýr však a Worms, Mohu, Kolín s Norimberkem a Augs-

burk s mnohými biskupy tchto mst a hrabaty dolního

Rýna vrn stojí pi Ludvíkovi. [Arci]biskup však Kolínský,

hrab Nassavský, a Kraft, eený z Hohenlohe, jakkoli pe-
mnoho protivenství snášejí, pece až posud pi Fridrichovi

státi neustávají
;
podobn [zas] hrabata Ludvík z Oettingen a

z AVeinsberku, jakkoli statky své mli ve Švábsku, pece na

Fridricha mužné dorážejí. Tak vše jest uvedeno ve zmatek,

odevšad povstávají války ; také úžas prudký u všech, kdož

o tom slyšeli, vzbuzovalo, že Rudolf, vévoda Bavorský, svor-

nost mnohonásobn uinnou s bratrem svým Ludvíkem po-

rušil a na porok tohoto bratra svého Fridrichovi Rakouskému

hlasem i silami až posud pispívati neustává. Dále úhonu cti,

kterou týž Rudolf z opovrhnutí bratrem utrpl, brzo pocítil,

nebo sám jakýmsi spravedlivým soudem Božím, totiž zá-

konitým nálezem jsa odsouzen, vypuzen jsa z celého svého

vévodství jest ve vyhnanstvi a ve Wormsu, spokojuje se toliko

šesti sluhy, jako uprchlík v cizin tráví. Toto pak osidlo

svržení cho jeho, z Nassavska zrozená, niemným podntem

sosuovala. nebo chtéjíc zabrániti Ludvíkovi, aby nedosáhl

císaství, sama sebe i chot s ddici v nejvtší záhubu uvedla.

Sím zajisté nesvornosti mezi tmito bratími zasíti tato žena

10
) Kroniká se zase mýlí; korunovace Fridrichova v Bonnu ne-

stala se v lednu, nýbrž téhož dne jako Ludvíkova, totiž _'."». listopadu 1314.

11
)

Loserth (str. 309., pozn. 3.) upozoruje, že tatu slova JSOU

ohlasem spisu Tomáše Akvinákého De regimine principm.
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i3u proto hledla, aby totiž, kdy/ l»y Rudolf pokoil Ludvika,

potomstvo jeho po zahynuti bratrov panství v celých

Hch zaujalo. (» dmyslu vrolomného a zavrženi hodného,

jímž akdo tou/i obohatiti sebe a potomstvo z ddictví

cizího! O jak Blepá jest touha po cti Bvtské a žád

lidské, jež bratra odluuje od bratra a navádí v nepítele.

íe neprávem bude moci žalostné nákj vydávati sjednocenost

pirozené lá>ky. že ti, jež pvodní zrození vyvedlo /. téhož

koene, uvolnivše a zanedbavše Bvazky pátelství, / touhy

dosici dstojnosti Btroji proti sob Bkryté úklady a zejmé

podncuji spory. Nebo Albrecht, král ímský, otec tohob

Fridricha, a matka Ludvíkova z téhož [mateského] /y-

vySli. Tato blízká souvislost píbuzenství nikterak není na

pekážku, že až posud, jakýmkoli zpsobem moh >u, tito pí-

buzni bledl vespolek ]>n>ti sobe zle jednati. Nebo od

první doby zvoleni svého oni sami, jakož i lidé jejich brzy

okol.. Špíru, brzy okolo A.ugsburka a tu onde astji proti

bojovné siky velmi silné obrátili, pece v-.-ik posad i

hodnou bitvou na poli váleném spolu se nesrazili, ale kteí

byli slabší, radji volili ustoupiti silnjším, nežli pi pochyb-

ném zápase snad postrádati vítzství. Pece však na

licných stranách pívržencm obon astji (navzájem) pC

bena optovná nebezpeenství, a zvlášt Fridrichovi v krajino.

Schwitz a i ii. -koio dva tisíce bojovník lidem

dosti neozbrojeným a nízkým jest znieno morem a ekou,

piemž Leopold, bratr jeho, sotva vyvázl. 1
*) Jesti oynl rok

Pán 1315, od volby pak tchto dvou král druhy, a posud

není bohužel konec nesvornosti a skonání nákazy této, posud

koule ale pranic Be neví, kdy a kde pone usedati.

\le ke/ b] t i Bh brzo zpsobil, aby svornost nastala

Mezi tmito králi, aby nezhynula vzm tba.

topadu 131".
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Kapitola CA*A' TY. 13 1

5

O zajetí Jindicha z Lipé a o nkterých píhodách. Jak pro

zajetí Jindicha z Lipé spor v království eském vznikl a proto

pan arcibiskup Trevírský s arcibiskupem Mohuským do Prahy

pišel.

Od poátku vstoupení svého do edi slavný král Jan

asto míval u sebe pemnoho hrabat a šlechtic z Nmec,
vynikajících moudrostí jakož i mocí, na jejichžto radu spolé-

haje skoro všecky jednotlivé záležitosti svého království zai-

zoval, jimž i stídav královská dstojenství a úady svoval.

Když však vidli pánové království eského, že nejednou od

tajných jednání králových bývají oddalováni a že zisk a pe-

níze, jež díve bráti byli uvyklí, dostávají se rukám z cizího

národa, závist, která úklady strojí píznivým výsledkm
cizím, v srdcích nkterých šlechtic neváhala mocn se zako-

eniti.

Neboí mívají v obyeji kterékoli národy, že píchozích

Z cizí zem nemohou vedle sebe dobe snášeti,

Tak aby se obohacovali píliš a nad nimi panovali.

Smísí-li se však nebo vidti-li, že pospolu bydlí

Národové z rzných zemí, netouží le po válce;

Toho domorodec snésti nemže, aby ho cizinec

Utlaoval nebo urážel, ale aby s [rodné] nivy ustoupil.

To žádá a prosí a plnou mocí usiluje o to.

Proež šlechticové z království asto soukromé hromady a

dvrné rozmluvy konali, všecky cesty, které dovedli, s tajenou

péí na vykoenní Nmc z království vymýšleli, posléze

ped tvá královskou s takovýmto oslovením se pedstavili:

Králi a pane, kou, vaše pirozená bedlivost zejm rozumí

stavu království a pomrm lidu, nicmén však i o tom vý-

klad uiniti zevrubnji dohání nás sama vrnost, jíž jsme

vám zavázáni. Hle, tito cizinci, kteí jsou v království, spolu

slouží lakot, komoru královskou olupují, hojná pée jen

k tomu je pobádá, aby peníze dovoleným i nedovoleným zp-

sobem shrabovali a odváželi, hrady a statky království mnohé

v moci mají, a pece mír po silnicích zjednati nestaí, aniž

o to usilují. Kdybyste však nám, kteí jsme v království

zrozeni a králi sloužiti ochotni, králi a pane, hledli viti
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ství zemská odevzdati, nejlépe byste se mohli

tmto nesnázím vyhnouti, skrze váa by -e mír dál, kr;il

i království by prospívalo, a peníze, které tak nyní se vyvá-

žejí, zstávaly by v království. Tolikráte doléháni této ne-

isné žádosti b pipojováním hrozeb optován* sléze

slyšeno, o žádáno. Proež pan Berthold, hrab /. Senné-

berka, Oldich, lantkrab z Leuchtenberka, vyšli / Cech, mladý

Dyten de Castello s nkterými jinými urozenými Nmci v

/ Moravy a vrátil se dom, ;i velmoži eští uvázali se Úpln

v záležitosti královy a království. Tedy léta Pán 1315 v m-
síci dnbnn, pátého roku kralování krále .lana Jindichovi

z Lipé v echách, Ješkovi z Wartmberka na Morav

ihlasem skoro všech šlechtic království skrze krále Bam<

ecky záležitosti královské opt byly -veny. To kdyí

tak tlálo. mír. v njž se doufalo, nenastal. Denn< následo-

vala výprava /a výpravou, vymáháni /a vymáháním, dchodu

králi, jak jsme myslili, nepibylo, ale z urbury Kutnoho

a mince, jež tehdy kazily týden králi platiti mla DO pti

h nho šesti -tch hivnách, král pijímal asto jen

-•nate týdn na výlohy královské, všecky ostatní pak

níže rozdleny byly, jak uril Jindich z Lipé, jenž byl

komorníkem. 1

) Zatím, že se na štstí usmívalo, vzrostl

Jindich / Lipé nade všecky, kdož byli v Cechách, vzr

•
i i jehii ; dává, dvr a nesmírné služební

tak že když vycházel, následující a pedcházející družina

jeho panošv a rytí stala se mnohem etnjší nežli králova

e podléhá jeho pokynm ;i jeho rozkazm; král ho po

slouchá i veškeren národ; ale povz mn. po tem nyní se ti

Ol no, jež se mníš jako mí

\ neumíš státi, jestli Že takto žádáš bí bydleti

Pod trvalým údlem, hle, prosím t, abys i toto chti

lile. |.i štstna, kdybych -tála pod jednou náhodou

\ • eménila -o. nikdy bych neslula štstnou.

\. bot kol., mé zídka dovede >táti. ale • lé

Denn jest pohnuto, 6ini odtud dobré, brzo zl<- sliby,

Tohoto utlau • ni vysoko povznáší, a hned zase zpt,

]< !i\l DeJTyiiim mariálkera a podkomoím; n«\i

1111 komorníkem l» v 1 tni dobou i
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Kdo sedí na trne, poíná roven býti rolníkovi. 1315

Kdo stojí, hlediž, aby nepadl 2
) a tak se nestal

Posledním z prvního, když usedne na míst posledním,

A nech nezoufá lovk, drží-li se ho snad

Osud, ježto tak jest tvrdý ; taková práva se mní.

Když tedy Jindich z Lipé stál na vrchole šastných

výsledkv, obklopen jsa mocným zástupem pátel a sluh,

tak že si myslil, že nemže býti oklamán ani svržen, hle

nkteí velmoži z království, jejichž jména pokládal jsem za

zbyteno zapsati v této knize, ponvadž jsou známa, pod zá-

minkou jakési vrnosti pistoupili ke králi a ekli: Tajné

úklady lstivého podvodu, vám, králi a pane, Jindich z Lipé

nastrojiti zamýšlí, jimž nebude-li v as zabránno, bezpeí

života a hodnost královská bude od vás odata. K tmto
tajným domluvám upímnost králova i královnina, neped-

vídajíc budoucnosti, dvivého sluchu piklonila, a oba udlili

souhlas, aby Jindich vhodným zpsobem byl jat. Následkem

toho Jindich z Lipé léta Pán 1315 dne 26. íjna na hrad Oft. 26.

Pražském ped tváí královou skrze Viléma z Valdeka ee-
ného Zajíce rukou zbrojnou jat a hned uveden na hrad

Týov, :?

) kde ve vži pod stráží dvanácti muž v okovech

spjat bedliv byl stežen. Což když se stalo, hned na všech

stranách království nevypravitelné povstaly nepokoje, všude

vidti požáry a plenní a bdování, a skoro celé echy poaly

pti: Bda, ach bda! Nebo veškeren rod Jindicha z Lipé,

jenž sluje z Hronova, 4
) se svými pívrženci a pibranými

cizími lupii v jedno se spojil a na porok králv v mst
eském Brod s pti sty tžkoodénc se postavil. Nebo
chtli tím králi nahnati strachu a zajatého Jindicha takto

vyrvati neb aspo Horu Kutnou nebo nkteré z okolních

mst nepátelsky obsaditi. Zatím Boleslav, vévoda Vratislav-

ský, bratrovec králové Elišky, ku králi pišel a slovy útchy

a slíbenou pomocí mocnjšího ducha mu dodal. Tak tedy král,

'
J
) I. Kurint. 10, 12.

:i

) V latinském texte jest jméno Angerbach, František Pražský,

který tuto zprávu opakuje, udává pi tom jméno Týov. Dle domnnky
(nepíliš zaruené) jest Angerbach nmecké jméno pro Týov (srovn.

Sedláek, Hrady a zámky, VIIL, str. 62., pozn.).
4
) O Hronovicich srovn. Palacký I. 2, str. 469; II. 1, str. 362 n.
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1816 jenž '1" krajin Rýnských pivést vojska osobn se vydati byl

umínil, místo Bebe královou o svátku Narozeni Pán odeslal

k Ludvíkovi, králi ímskému. Btrýci královninu, a Bám král

zatím b Vilémem, eeným Zajícem, Petrem /. Rosenberka

a - páteli TobiáSe z Bechyn proti nepátelm mužné na

odpor Be postavil a tí mst, totiž Mýta, Poliky, Jarome,
jež Alžbta králová, eená Eradecká, totiž macecha králové

Elišky, jako vno držela, Be souhlasem obyvatelstva onch
msl dobyl. Nebo tato vdova po dvou králích eských

Jindicha / Lipé pro vrnost ;i pátelské služby zvi

pízní co nejmilostivji obmyslila, následkem ehož poala

ti u;i Btran králi Janovi protivné.
6
) Svádjí Be tedy, kdy/

zástupy nepátelsky se potkávají, tu onde ástené Brážky a

brzy toho. brzy onoho poráží me, a jiný odveden v zajetí.

Tch pak všech, kdo/, bojuji proti králi, vdcem byl Jan

z Wartmberka, syn Benešv,6
) muž zajisté velkodušný, Btab

a rytu peslavný, jen/ když dorážel na jakousi tvrz kostelní

1816 u Hradec, je/ slev Kostelec. '
i totiž léta Pán 1316 O vigilii

j»«. •». Zjevení Pán, 8
) udeen byv ve tvá stelou z obléhacíh

tam ihned Bkonal.

Statený tento rytí iny nepatrné konati

Zídka byl /vykly, ale sláva jeho vzrostla

V mnohých zemích. Chcete-liž poznati, kdo to hýly

Byl on jinoch udatny a zrozeny z krve

i rozené, štdrý, odvážný, i inech bystrý,

Cokoli Bmovalo ke cti, to ml rad.

Odtud ra mu dáti, Kriste, místo pokoje,

Ahy nalila jeho smrt nehyla žhavena vného Života.

Pece však Bkvrna zlé povsti nemálo zatemnila Blávu

tohoto rytíe .lana. protože ti hrady Moravské, Veveí,

B enec a Hradec, 9
J jež od krále na dané bIovo v léno byl

pijal, byv požádán a králem k t i napomenut, nikterak

nevvdal.

n. k roiini Palackj II i .-ti- ; chmann, G. Bdhmens,

Déu Palackj II i

lne '> ledna 1818

Hra le< n <
•



Jednání o propuštní Jindicha z Lipé. 409

Když toto se dalo, pan Petr z Rosenberka uvažuje, že 1316

osvobození Jindicha z Lipé na dlouho se protahuje, panenskou

dceru jeho, jež mu snubním prstenem zasnoubena byla,

odmítl a tak spojil se manželským satkem s paní Violou,

vdovou po mladém králi Václavovi, dcerou vévody Tšín-

ského, se svolením krále Jana. Tímto satkem Petr z Rosen-

berka úže byl pipoután ke králi a dokázal, že rozlouil sva-

zek pátelský i s píbuzenstvím toho, jehož dceru byl

zamítl. Posléze jakkoli král na poli ped hradem Budyní

s vojskem z Polsky a z Míšn shromáždným leže, mocnjším

se stal, nežli všickni jeho nepátelé, pece obával se úklad

skryté zrady, jichž by se mu mohlo dostati jak od domácích,

tak od cizinc, i poslav posly, pana Balduina, arcibiskupa

Trevírského, strýce svého mnohonásobnými prosbami zval,

aby do ech pišel; jenž po zpsobu milujícího otce touže

pisp ti sklíenému synovi spolu s panem Petrem, arci-

biskupem Mohuským, léta Pán 1316 v msíci dubnu pišel

do ech se tymi sty velikých koní a vybraným rytístvem

i slavným vojskem. Dne 26. téhož bezna, když oba arci- Mart. 26.

biskupové do Prahy pišli, poato jednání o Jindicha z Lipé,

a po mnohém prostedkování dovedeno k tomu, že dav clo

zástavy devt hrad a uriv králi za rukojmí šest ze

šlechtic zemských, Jindich z Lipé, jenž šest msíc ležel

v Týov jat, dne 17. dubna sproštn vazby, aby se mohl Apr. 17.

s králem volnji shodnouti. 10
)

Tehdy nové vci se jednají, a jednání se obnovuje,

Ale co by nastalo, nikdo neví, že ví.

V téže dob kometa jakási dosti znaná ke stran se-

verní v msíci listopadu se ukázala, která koncem msíce

února svj bh a období skonila. Tato kometa trvala od

svátku svatého Ondeje až po Matje. 1]
)

Téhož asu, totiž léta Pán 1316, v den svatých Ti- Apr. 14.

burcia a Valeriana 12
) ohnm domácím, jenž v ulici Židovské

10
) Listina o smíení Janové se stranou Jindicha z Lipé datována

jest dne 12. dubna 1316 (Reg. III.. . 305); smíení Jindicha z Lipé

s Petrem z Rosenberka následovalo dne 25. dubna 1316 (tamže . 309

)

u
) Sv. Ondeje jest 30. listopadu, sv. Matéje 24. února.

!
-i Dne 14. dubna.
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isi6 poav, rozšíil Be až ku brán svatého Martina ve /'li. n •

Pražské záhubn jesl spáleno; po tomto požáru opét dva-

oáctébo dne jiný peveliký ohe okolo chrámu Bvatého Valentina

následoval. I3
)

koli jsem zde až posud zaznamenal, nesnažil jsen

proto napsati, jako by mn z toho byla njaká zábava, ale

aby každý, k<lo toto pete, poznal, jak náhli idost

jeho pomíji

O prvorozeném Bynovi .lana. krále eského.

Im.14. Léta Pán 1316 dne 14. kvtna o hodin prvé v mi

Pražském narodil se Václav, prvorozenec pana .lana krále a

pani Elišky, králové eské a Polské, pi jehož zrození nastala

radost a plesáni všem, kdož milovali prospch králv a krá-

lii. ». lovství. Tento chlapec <liic 30. kvtna, totiž oa hod Boži svato-

dušní, v hlavním chrám Pražském u pítomnosti pana
I

duina, arcibiskupa Trevírského, biskup pana .lana Pražského

.i pana Hemana Prizrenského w) Bkrze pana Petra, arcibiskupa

Mohuského, pi emž všichni plesali a volali / radí

ktem posvátné vody slavnostn jest znovuzrozen. Ti

chlapec \ msíci /ái doveden na Kivoklát, pikázán panu

Vilému Zajíci ;i v msíci beznu neporušen do Prahy

dovezen.

Kapitola I XX] 11.

Jak pan .lan. král esky a Polský, s panem Balduinera, arci-

biskupem Trevírským, pi ece Nekaní proti Fridrichovi,

vévodovi Rakouskému, bojoval léta Pán 1316.

Když pan Jindich z Lipé prostedkem okolikerého

vyjednáváni a slitm z okovu svého zajeti byl vysvobozen,

nnv\ zmatek prvého horši vznikl, a mír, v njž se doufalo,

wi. Tomek 1'. Btr. vj i

;

' !."-•
i tfa

-•• domnWá, te tenl ipojen od opata Petrt

; dvod.

Herman, l> -kup Prixrenslrj ádu Dominikánského, obje-

kt ho; srovn. Reg III .

i -_» 4 I



Narození Karla (IV. V Boje v Nmcích. 411

nikterak nenásledoval. Nejprve totiž jacísi šlechtici, píbuzní 131G

Jindicha z Lipé, slovy mírumilovnými lstiv králi uinili

mnoho slibv o zachování míru, ale ponenáhlu propukli ve

zjevné nepátelství. Zatím pan Ludvík, král ímský, slyše,

že Fridrich, vévoda Rakouský, jeho sok, skrze Švábsko pi
Rýn se silným množstvím lidí postupuje, poslal panu Janovi,

králi eskému a Polskému, a pánm arcibiskupm Petrovi

Mohuskému, Balduinovi Trevírskému do ech své posly a

listy a žádal, aby mu pispli na pomoc, Tak hned pijato,

o žádáuo, co hledáno, nalezeno. Král Jan tedy, vyhovuje

žádosti všech šlechtic z království a chtje se postarati krá-

lovství svému o mír, jenž by po nm byl zachováván, pana

Petra, arcibiskupa Mohuského, ustanovil místo sebe hejt-

manem království a sám se strýcem svým, panem JBalduineni,

arcibiskupem Trevírským, v oktáv svatého Vavince 1
) vyšed \ rru.

z Prahy táhl ke králi ímskému. Málo pak šlechtic eských
král s sebou ve vojšt svém vedl, ale pibrav si lidi pana Trevír-

ského také z rzných stran Nmecka pemnohé si pidružil. Ti

tedy, král i arcibiskup, dne 30. srpna s Ludvíkem, králem Aa„ ;;„

ímským, blíže Norimberka se sešli a smrem k Esslingám,

mstu Švábskému, kde vévoda Rakouský byl táborem se po-

ložil, spolen postoupili. Ludvík tedy Fridricha nepátelsky

navštívil a s takovou odvahou se k nmu piblížil, že vojska

jich obou dlila jen eka, která sluje Nekar, oba piblížili se

ku behu a oima strach budícíma i vtipy nenávistnými

vespolek neustali na se pohlížeti. Ležel však Fridrich opaten

opevnním na vrchu, Ludvík v údolí, mohl tedy Fridrich,

když by byl chtl, jiné napadnouti, ale nikoli býti napaden.

Potom když tato knížata po pt dní proti sob nepátelsky

ležela a s obou stran po rznu pemnono škody utrpla, ejhle

dne 19. záí v nedli v hodinu veerní zvedl se mocny kik a,v,,
(

, r 19

zvstována hrozící bitva, na pokik vstali knížata, zbrojili se

rytíi, prapory a odznaky pílbic se zdvihaly. Nebo ti, kdož

byli se strany Ludvíkovy, naped poali boj, snažili se pe-

jíti eku k nepátelm jakkoli s obtížemi, oni však, pokud

mohli, postavili se na odpor. Celá však váha bitvy otáela

1 Tedy dne 17. srpna 131C; ješt dne 16. srpna byl Jan v Praze

(Iíeg. III., . 336.).
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1816 se ve steda vin Nekaru, tak že tam sveden byl l>oj hlavni,

nkteré pohltila eka, jiné zabil me, nkteré, kteí neuprchli,

zadržel Qepítel; tento boj trval až do západo Blunce. A tak

vojsko Ludvíkovo b pomoci I '»< »xí zvítzilo, a / tch, kteí

liyli s Fridrichem, dvanácte hrabat b jinými sto a tyiceti,

rytíi a muži rytískými zajalo.-) Tisíc pl set pak koní v I

bitv bylo zabito. V šiku tohoto zápasu pi srážce pan .lan.

král eský a Polský, rytíským pasem byl opásán a jiné

pemnohé opásal a téhož dne jako novy rytí peslavné zá-

pasil, že- to k úžasu bylo vidoucím. Následujícího pak dne

král Ludvík pro dovezeni zásob poal - vojskem Bvým postu-

povati k Heilbronnu, aby takto více jsa ozbrojen prud

mohl dorážeti na Fridricha, svého soka. Táhl pak tedy i Jan

král eský, Bpolu s pannu Balduinem, arcibiskupem Trevír-

Bkým, k Lucemburku, svému vlastnímu brabství, kdež di

Zii>t;iv;i. a lirvím. kd\ se v lati do (Vrh. zem BVé. ' Potom

Fridrich, vévoda Rakouský, nevykal návratu krále Ludvíka,

alt- jal -• postupovati se svými podél Rýna vzhru. Mezitím

pan Petr, arcibiskup Mohuský, jenž místo krále -lana v

chácfa byl zstal za hejtmana, o mír usiluje dle sil. ale

oklamán by] sladkými emi šlechtic, bohužel vbec žádnj

prospch míru nenásleduje jeho práci. Vida pak týž lío-

huský, že Blovy lichotnýrai v království nic neprospívá, ale

že všude zla nesvornosti pibývá, posléze omrzelosti jsa veden

ona trž Ludvíkem, králem ímským, povolán léta Pán 1311

dne B. dubna \ oktáv Velikononí z Prahy vyšed, Bmrem
k Norimberku, kde ho král Ludvik oekával, obraci kroky

-\.-. ,i když nu odešel a pan .lan. král eský, rovnž byl

nepítomen, pée <> celé království a správa |j<'ho| naléhá

na Blavnou paní královou EliSku. Bh pomoz jí tvái bvou, a pra-

vice Hospodinova, prosím, a chrání .ji i království. Amen

SrovD K tomu Jan Vlktrin. a Bohmera, Foi

kronika mnicha Fúrstenfeldského (tamie rtt 54. Loaerth. Bti

i

K i
il Jan rratil m 'l" Cech teprre asi \ listopadu 1817 (dac

24 liatopada dataje « Lonnecn \'< lil. itotu. tak<- nlie

knihu II.. kap. 1

4 Ma býti 1817.



Mor v Cechách a jinde v Evrop. 41 3

Kapitola CXXVIII.

O moru, jenž se vyskytl na rozliných stranách svta léta

Pán 1316. ^

Tento rok Pán 1310 tolik morových ran a bídy v sob 13113

obsahuje, že vyslechnouti je ucho se zdráhá, duch trne. Toho

roku, jak svrchu jsme povdli, jakási kometa objevila se na

stran severní, jež ízením Božím zvstovala pemnoho zlého.

Nebo v dob letní proti pirozené povaze toho období na-

stala následkem trvalých liják tak znaná zátopa vodní, že

na zpsob potopy na nkolika místech podvracela, píbytky,

zdi a hrady. V krajinách Saských eka Labe takovou mrou
se vzdula, že tyi sta padesát vesnic s vodou -ousedících

zárove s lidmi a dobytkem zniila. V Ptakousích, Polsce,

Uhích a Míšni bdování všech lidí zvstovalo, že z té po-

topy nastala nekonená nebezpeenství. Tato povode roviny

a údolí pikryla, seno i obilí zniila a odnesla s sebou pe-

mnoho vcí, jež zachvátila. Následovalo žalostné umírání lidí

a tou mrou umírání se rozmohlo, že v pemnohých vesnicích

a mstech dlány hluboké jámy, jež spolen pemnoho

mrtvých tl jako zdechlin zakryly. Nedostávalo se obilí, píce,

nedostává se i pastvin, tak že lanti a hynouti poínají

lidé i dobytek. Vykládal nám pan Petr, arcibiskup Mohu-
ský, že v dob jednoho pololetí jen v mst Metách ptkrát

sto tisíc lidí zemelo; nemén kon, vepe, ovce a brav

i veškerá zvíata polní zabíjela rána morová tohoto roku ; nebo

ovecvíce nežli tisíc, krom jiných zvíat díve zašlých, zahy-

nulo na statcích, jež náležely ke Zbraslavi. Po tomto lét na

vody, nikoli na plody úrodném následuje k'-utá zima, pi-

nášející množství snhu a kruté mrazy. Této zimy od svátku

svatého apoštola Ondeje-) až po kvtnou nedli, kterážto byla K«»-30.

dne 28. bezna, 3
) eka Vltava do té míry zstala zamrzlá, že Martžg.

Srovn. zprávy o všeobecná neúrod a hladu tchto let ,131''' až

1317, jež sestavil Cursckmaun. Hungersnóte (atd), Btr. 211—217.

- I >ne 30. listopadu.

Eoku 1310 kvtná nedle pipadla na 4. dubna, roku 1317 na

J7. bezna; jak celá souvislost žádá. nutno zpráv rozumti tak, že kro-

niká míní zimu od r. 1316—1317, pi emž se v udání data kvtné ne-

dle o den zmýlil.
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po jejím ledovém povrchu beze vši pestávky denn jako po suché

zemi Lid pecházeje chodil. Následkem této dlouhotrvající

zimy lid krutjším hladem byl Bklíen, i píce dobytku do-

-\
i ; zlo ke zlu pibývá, protože království kdekoli a nej-

více majetek mnišský neustále jest otupován. Tolik mezi

tím zloba Zampašských a Brandejských i jiných vkolnícb

každodenním drancováním Landškroun a okolní Btatky ke

Zbraslavi náležité poplenila, že jsme musili skoro zdarma

je sviti panu Hejmacovi, Bynovi Ptj / Dube, aby jich

hájil.

lun. 7. Téhož roku pan Petr, biskup Olomoucký, dne 7 ervna
v Praze zemel a pochován na hrad. Tento a dlouho byl

proboštem Pražským :i Vyšehradským u zárove kancléem

království eského 4
) ;i v živote byl pln všeho bohatství, pi

Binrti jeho zstalo mu Botva tolik, že mohl býti pohben

Tehdy jsem ekl

:

tilým se fiiní, kdož bí poklad mnohý

Shromažuje a neví, kdo po jeho smrti osvojí si

Tato bohatství. Radím ti, pestati truhly

Plniti penzi, ale snaž Be míti

Drahokam) ctnosti, z nichž ti brán i

Široce bude otevena, až duch vyjde.

Po tomto panu Petrovi následoval pan Konrád, jenž dno

15. ervence za biskupa Olomouckého byl zvolen.

Téhož inku ukulo svátku Bvatého Jakuba apoštola, ') k

smrtí pana papeže Klimenta V. stolice ímská až do tetího

roku byla uprázdnna, pan Jan XXII. za pap< ' zvolen

v krajinách Francouzských od kardinál, kteí tam spolu

Bhromáždni byli, jenž ped lim, Bluje Jakub, býval biskupem

Avignons

kap l.\\l\ . pozn. i

rodih z Cahorsu, býval biskupem re Fréjut

. nálem 1 » í
-

~ ku | •• ii
>

! .•!! byl dne 7 srpna

ti i

lení bylo mu jii 72 let, nii

pa] nikal kanonistirkou

ale
;



Zvolení Petra opatem Zbraslavským. 415

Kapitola CXXIX.

O odstoupení prvního opata Zbraslavského a nkterých jiných

vcech.

Po tomto ase. totiž léta Pán 1816 na zítí po svatých i3'.i

Prothovi a Jacinthovi muení cích 1

) v nedli, když v celém Sept. 20.

ád Cisterciáckém mše o Duchu svatém byla zpívána, u pí-

tomnosti pánv opatv Jana Waldsaského, Heidenricha Sedlec-

kého a Gervika Oseckého, 2
) když pan Konrád, jenž dvacet dva

a pl roku estn byl opatoval, dobrovoln odstoupil, pan

Petr, 3
) tetí opat, za opata Zbraslavského ode všech voli

kanonicky a svorn jest vyvolen. Svrchu eený pak pan

Konrád, jenž byl prvním opatem Zbraslavským, dvakráte

vzdal se ízení opatství
;
pi prvním vzdání následoval po

nm pan Otto, jenž rok a pl opatoval a potom se vzdal: 4
)

opét pan Konrád zvolen a jménem opata vyznamenán. V tom

tedy úad po nkolik let zstal a podruhé se vzdal, a po

nm následoval pan Petr léta Pán 1316, založení pak Zbra-

slav roku dvacátého tvrtého. Hledhne-li tedy k osobám,

pan Petr jest tetím opatem Zbraslavským, pakliže pihlí-

žíme ke zmn úadu, poítán bude za opata tvrtého.

Ó Ježíši Kriste, ui, aby tento nový opat

Vždy prospíval, aby též tob milým se stal.

Když pak tento opat nov byl zvolen, pro obecné roz-

rušení království a neúrodnost roku klášter Zbraslavský etným

nedostatkm a dluhm byl podroben.

tivní stránku kurie (ne na prospch papežství 1 zveleboval O jeho sporu

s Ludvíkem Bavorem, ve kterém zastával nejpepjatjší názory o moci

papežské, bude e níže v dalších knihách této kroniky. Novjší litera-

turu o nm uvádí Loserth na str. 265 n.

1
) Prota a Hyacinta pipadá na 11. záí, den 1-2. záí (1316) pipadl

skuten na nedli.

2
) O Janovi Waldsaském srovn. svrchu pedmluvu kronikáovu

(pozn. 1.); Ileidenricb Sedlecký je znám z hoejšího vypravováni.

Gerwik Osecký pipomíná se jako opat v listinách 7. let 1311—1317'.

3
J Skladatel této kroniky.

4
) Srovn. o tom svrchu kap. LXV. (i XL.. pozn. :; a 4.i a knihu II.

kap. XXI.
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Téhož léta Pán pan Jindich, Byn pana Bolka, 5
) vévodj

Slezského ze Svídnice, pojal ádn pod smlouvou manželskou

panno Anežku, dceru pana krále Václava, zakladatele Zbra-

slav, kterouž zplodil / paní králové Alžbty, Bvé drahé

chotí. Tutu užnou dívku ve dvanáctém roce veku jejího bez

souhlasu a rady její sestry, totiž pani Elišky, král.

a Polské, matka jeji eenému knížeti zasnoubila a jemu

s dcerou msto Hradec, jež tehdy mla, zárovefi odevzdala.

Svrchu eené pak manželství skrze Jindicha / Kipé a jiné

Šlechtice zemské, pívržence tohoto Jindicha, oa porok pana

.lana. krále eského a Polského, jak všichni vykládají, bylo

smluveno. To stává se hodnovrným, proto že nyní královští

i Hradce loupeno jest.

K'i/ut"la i XXX.

< > závti spisovatele této knihy.

lidské hyne jako marné

nejjistji, Bám nedávno na Btolcích královských

Vidl jsem zasedati krále ustanovující zákony,

Pešel jsem hodinu, tu jsem jich nalézti nemohl.

Kam odešel císa Jindich, pítel zbožností

\ spravedlivý rozmnožovatel íše, obtížen] korunou chvál] ?

Kam pišel Adolf a otec Albrechtv Rudolf?

Kam pišel Otakar, Václav mn drahý?

Kam králové íman, ka \ . an,
\ kam ech, Francouz nebo D

thy, Obrv,
Kam. rci, Anglian, Rek nebo Med

ivé pišli, kteí žezla drželi rúto

Zajisté pravím tob, chtje, aby to bylo v basu

kni tito králové zachovávají --i Btejné zákony,

Sli Btezkou Minti. papežm dobe známou,

Papež a kolik práv trvá kula

kteí Qosl jmní i hodnosti,

Javoi - kV ni.

' \

MI.
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Biskup nebo primas, hledající tu první stolce,

Opat, probošt, pevor a kterýkoli píživník,

Nedbalec, rozkošník, bohatec

Télo i majetek snad v nkolika málo dnech

Ztratí, zajdou, tak pjdeme, pjdete, pjdou,

Svt pechází rychle, nevím, co jest a zdali jest?

Proež snáze pohrdám [tím], co brzo vidím hynouti;

Co je na tomto svt sláva, chvála a est, to nyní

pokouším se

íkati, kdybych znal nebo kdybych vyzvdti mohl,

Jaké as odmny se dostává tomu, jenž slouží svtu?
Rubáš, jímž údy vážeš, stává se lacinou odmnou,
Vz, že v hrob maso hnije i kosti.

Ona tesoucí se duše neví, zda do výsostí i do hlubin

Bude jí vejíti, tak poíná zde pochybovati,

K jaké cest Bh ji vede a co se jí stane,

Ubohá, neví, protože dosaženou odmnu bére.

Ponvadž [tedy] pítomný život tak náhle se mi bére, [a]

Nevím v kterou hodinu, a jsem-li hoden lásky

Soudcovy i hnvu, duch mj nemže naped vdti,

Proto se mi dobe hodí uriti a pemýšleti,

Jak bych se zaídil, abych rychle nebyl

Nenadále jat a nepipraven smrtí zachvácen

Hle, iním záv, ježto by dokladem byla

Všem, kdo si neoškliví ji ísti nebo míti;

Mnichm zkroušeným v srdci to mnoho znamená,

Povím tedy tak, jak níže se shledává.

Vyložil jsem záv 2
) vyvoleným svým, zdráv jsa ovšem

na tle a vládna svým rozumem. Báze a tesení pipadly

na mne, abych snad pepaden buda náhle dnem smrti, nebyl

zbaven sil, a duše má v úzkostech sténajíc, aby nezanedbala

spásy své, a duch mj, ztenen bolestmi, aby se nevrátil

k Hospodinu, který jej dal. iním tedy naped záv svou

a zdráv jsa ji stanovím, aby mn neopatrnému a nepiprave-

-') Tato závt nebo spíše nábožné rozjímání složena jest od opata

Petra, jak níže uvedené datum ukazuje, r. 1316. Historických narážek

(o osob Petrové) neobsahuje a tak zstává jen dokladem jeho zbožné,

eholním duchem prodchnuté mysli. Sestavena jest namnoze z obratu

z bible vypjených, na nkteré pímé citáty biblické jest níže upozornno.

Kronika Zbraslavská. 27
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i,, inu v Dtem nezabránila smrt a bolest. <> lem po-

zemské, pracemi mými získané nebo se svolením rádu ku

potebám mým pidlené, jimiž obas poteba povahy lid-kó

nebo zbytená zvdavost asto mne zálibn zabírala, nyní

m.ini péi-i, abych jich nepozbyl, v oné však hodin, kdy/.

duse má /. tla mého bude míti vyjíti, komu by se ony

mly rozdliti, jen když se - bára klášterním, <> to

nyní nestarám u tehdy nejmén budu starati. Daleko budiž

tube aby se duch mj tehdy njakými zvláštnostmi a mar-

nostmi, jež hned mají býti opuštny, zabýval, jichž se dobro-

voln odíkal, když jich Bvobodné užívati mohl.

Neiním tedy já jako mnich žádného poízeni <> vcech

3ných, ale /.ustavuji tu eše poadatelm domu Božího ;i

adu; veliká zb; ta, teba jest, aby bím bylo malé.

Mám pak poklad nad tyt., (vci) drahocennjší, v nádob hli-

nné mn od nejvyššího ..pata a tvrce ustanoven) : mám

hivnu, hivnu - enou od nejvyššího hospodáe, v díž

ii, rl jsem pracovati. <> takovéto Bveni a poet mám péi

krutou, jak bych sr z toho zodpovídal a uiniti mohl o tom

píhodnou záv. Duši Bvounazývám pokladem drahým, rozum.

vli, pamt a vlohy úsporami Bvými nebo spíše darem B<

jmenuji, Bvé Bmysl] bohatstvím a hivnou oznauji, o n

jsem chvalitebn a Be ziskem ml pracovati. Tchto nej-

lepších dam >hur> daných užíval jsem a .'ast. n bohužel

zneužíval. Vli bvou, \ níž jsem sr podrobil rozkazm jiných,

mnohok \p bí tajné dle Bvé libovle osoboval. <> tch

ech mne pée pebdlá pobízí, abych stanovil rozumnou

zavr, a tím uiním i o mase a trio Bvém. Zajisté, Hospodine,

jenž jsi na poátku zemi zbudoval, prach a popel jsem; tob

porouím, '•> tvého jest. Tlo smrtelné, které jsem nosil, ui
nesmrtelným, až pijde k soudu. Tlo mé tvé jest, tvé stvo-

eni jest. Tlo mé Blabé seslabeao jest -•• pokleslo Ty.

jenž i-i Blahosti naše nosil \ tle svém, t Jobe mj
dávám jako tvé vlastni to, si uinil.

\..|im -i Bie, aby /a všecky nepravosti, jichž jsem sr do-

pustí] \ tle, tlo mé založeno bylo ervy, shnilo a epu

chelo, a/, b) duši opi kradouc pejato ped tebou se objeviti

Mmi... i prosím, ab) tehdy \ údlu Blávj - tly vyvolených

íadoval... Nvin ovšem, Hospodine, jen/ panuješ* všude
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vnuji ti tlo, které jsi dal, které na as jsi propjil, dej 1316

uložiti je tam, kde chceš. Zemi v dlani uzavíráš, kdekoli

tedy uloženo bude v zemi nebo ve vodách, v ruce tvé bude,

aniž jest, kdo by z ruky tvé mohl vyrvati tlo mé, jež

ochran tvé tak bedlivou horlivostí snažil jsem se poruiti.

Tlo mé nech jen odpoívá v nadji a v tob, protože

doufám, že v den nejposlednjší plesati budou kosti mé po-

nížené a v prach obrácené, když ten je obnoví, kdo je

stvoil ; nebo ty, jenž jsi chtl je stvoiti, tšíš se je stvo-

ené mnohem krásnji petvoiti. Tlo své, hlavu svou a všecka

ústrojí tla svého ti odkazuji, Stvoiteli mj. Cokoli ohavností

jsem k nim pidal, seti a nau mne stírati nákem pokání,

pokud zde budu žíti. Obmyj mne od nepravosti mé krví, jež

za mne z tla tvého hojn vytekla. Vím, ó K.iste, že ty

jsi hlavou církve, doufám, že já jsem údem, sjedno mé
s sebou, hlavou úd, milovaný mj, milovaný pání mých,

jenž slyšíš, že slib svj ped tebou iním a záv vnou
stanovím. Vím, že asto jsem zbloudil, bojím se, že zbloudím;

nyní arci na smyslech nebloudím, nýbrž ve svtlé chvíli beze

všeho pinucení s plnou oddaností tuto záv iním, již

vlastní rukou píši a podpisuji. Duši svou, od Boha mn
vdechnutou, všecka dobrodiní v ní Božím ízením mn pro-

kázaná nebo jakýmkoli zpsobem neb snahou zjednaná, všecky

dary duchovní odkazuji a uruji stvoiteli a darovateli jejich,

chtje, aby dar vrátil se k dárci. Pamt svou dávám Bohu

Otci, aby v ní uložil svou možnost ; rozum svj Bohu Synu,

aby v nm ukryl poklad moudrosti ; vli Duchu svatému,

aby se mnou uinil milosrdenství své; duši svou celou ode-

vzdávám svaté Trojici, aby obraz vrátil se k zrcadlu i k tomu.

co zrcadlícím státi se má. Veškeru, kterouž jsem ml, míru

ctnosti a poznání, jíž duše zde žijíc dle svého nepatrného zpsobu

nabývala, od duše neoddluji aniž jinému uruji nežli tomu, od

nhož to vše vyšlo: celé své bytí, celé své poznání, veškeru

mohoucnost, žití, rozumní, mluvení a konání své, práv to,

ím jsem, ím jsem byl, ím budu, zdraví, nemoc, radost,

zármutek, prospch, protivenství uruji tomu, v nmžto žijeme,

hýbáme se a jsme.

Nelituji aniž budu litovati, že ustanovil jsem tuto záv
vyvoleným svým. Toto ustanovení jest jakési oplácení, ale

27*
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1816 nikoli úplné. Nieho nemám ani jsem nemel, Ceno jsem ne-

obdržel, mnoho vcí jsem obdržel, které jsem takka ztratil,

kdyžjsem jich zneužil. Trplivost mj se mnou, Hospodin*

tak málo ti vracím. Pijmi tvrtino (peníz), již vrhám do po-

kladnice tvé. línozí bohatí, mnozí velicí Bvatl poslali mnoho

velikých vci. Ten poslal dokonalou lá>ku. ten cudnost, ten

trplivost, ten kázaní a jiný uenost; t<''tn arci vracíS veliké

vci za veliké takka podle spravedlnosti, protože spravedlivý

jsi, Bospodine; mn, prosím, dej nco za málo. Vím, ze jsi

veliký, že jsi dobrotivý, že jsi milosrdný; proež nenmíš ne-

chceš nežli dávati vci veliké. V tom nech( se okáže spra-

vedlnost ke mn, milosrdenství tvé, protože bídný a chudý jsem

já. Ztratil jsem vci darmo dáno. zranil jsem pirozené; proež

cokolimn dáš, za to veleben budeš, a eeno bud 1" všech:

Smilováni Hospodinovo mnohé, " protože tento híšník m
zahlazen aniž svým zloinem jest pohlcen, ale ten, jenž po

spravedlnosti ml býti odsouzen, miloí m Hospodinovým
• Bpasen. Proež tob chvála, tobé sláva, tob díkinni

ode všech bnde vzdáváno.

i stanovil jsem tedy závt vyvoleným svým. Mám vyvole-

ného, vyvolenou a vyvolené. Milovaný mj jest bílý a ržovj . on

jest vyvolený mj z tisíc, ') proto k tá louí. Vyvolenou

mám, která ubírá se jako jitenka, krásná jako luna, vyvo

Irn.-i jako Blance, kterou vyvolil si Bh za ddictví i

vinmk sob za pomocnicí. Mám i vyvolené, kteí jsou vyvo-

leni v Knstn ufed ustanovením Bvta, aby byli Bvatl a nepo-

skvrnni ped tváí Boží, dávajíce svdectví Stvoiteli a mn
híšníkovi ochranu. Tmto vyvoleným ustanovil jsem /.

Milovanému / tisíc vyvolenému, ped jehož oima jesl tisíc

jako den verejší, jenž minul, uruji a odkazuji vcnost

duí i, již nikdy nepestávajíc! býti.

Y ruce jeho porouím ducha svého, ducha minim, laní tlo

na živ udržujícího, nebo / tla vycházejícího. Od nynjška

všeho majetku, jejž v duši míti bych ml, Be vzdávám a jej

vyvolenému Bvému pivlastuji a uruji, jemu jej zaslibují,

jenž vise na kíži za mne ducha Otci, matku uedníkovi, tlo

hrobu poruil. Tob, nejvyššímu prvohrníi, duši - nádobou
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kehkou a hlinnou porouím. — A což tob, paní má, kteráž 1316

vyvolená jsi jako slunce, odkázati mohu? Zajisté spolené

radování. Nebo ty samojediná íci mžeš: Spolu radujte se

se mnou, nebo jsem nalezla drachmu ztracenou. Spolu raduji

se s tebou, že zachovavši výsadu panenství stala jsi se

matkou Boží, že andlé tob slouží, že andlv i lidí stala

jsi se podivuhodnou utšitelkou, že k tob vzhlížejí všecky

oi. Duše má od pirozenosti se mže radovati s dobrými,

ponvadž totiž od dobrého Boha stvoena jest. Tuto veškerou

sílu spolené radosti, kterou by pi všem radostném míti

mla, tob pivlastuji, tob daruji. Vra se, vra se, Suna-

mitis,
4
) ukaž mi tvá svou, aby duše má, poznávajíc tebe píliš,

dvrnji radovala se s tebou. Tím více bude se spolu rado-

vati, ím více bude tebe pozorovati; nebo celá jsi krásná,

celá jsi sliná a není na tob poskvrny. Neodvracej tvái své

ode mne, ui, abych vždy na tebe pohlížel, aby duše má
spokojujíc se potšením tvým tšila se jen ve spolené ra-

dosti tvé. Vím, jestliže duše ve skutcích ctnostných si obli-

bujíc, pokud zde žije, zálibu míti bude, od tvé v tom spolené

radosti neustupuje. Nebo v tob jest všecka milost života

i ctuosti; proež každý in spolené radosti tob pivlastuji,

a kolikráte v tom jsem pobloudil nedávaje tob, což tvého

jest, tolikráte se obviuji z krádeže a lituji, že jsem

zbloudil. Podrž, což tvého jest, což obtuji tob, panno, ui,
abych s tebou stále se radoval, a pokud budu žíti, tob
sloužil. A co dám vyvoleným svým, aneb abych tak pravdi-

vji ekl, vyvoleným Božím, k jichž spolenosti pidružen

býti vší touhou žádám a celou myslí usiluji? Reknu-li

modlitby, posty, uctívání, bojím se, že se uiním lháem,

ponvadž v takových vcech se neskledávám zpsobilým.

Proež tmto vyvoleným Božím odkazuji a ustanovuji touhu

pijíti k nim a horoucí žádost zstávati s nimi v oné sláv,

jíž požívají. Vezmte mne, podporujte mne svými zásluhami

a prosbami, ó vyvolení moji, aby touha má se naplnila;

nebo vím, že i vy toužíte, aby touha má se naplnila a na-

sytila, a poet váš aby se rozmnožil. Pozorujte tedy touhu

mou, kterou vám nyní v závtném poízení uruji, aby ona

4
) Píse písní 6, 12.
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nikdv nebyla uchvacována k jiným radostem nežli k tm, jel

vy máte. Postarejte Be, prosím, abych se stal raším Bpolu-

bydlitelem u dobrého hospodáe, v jehož dome jsou píbyt-

kové mnozí, poslední mn dejte. Nebo vyvolil jsem ta /a

vrženým býti v dom Boha svého a býti tam umístén jako

nejnižfii budu pokládati zs nejvyšší veei s veliký ples.

odíkám Be od nynjška spolobydleni b jinými, a jestliže

n-kdy k jinému naklonn budu. fiehoi Bh zachra, pipište

to vášni nebo kehkosti mé nebo zajisti'' úchylce rozumu. Po-

blouzeni takové, zapísahám, a mn o vás neškodí, al

bvou zízenou láskou milosrdn odvrate ku povinnému

adu blud, jímž chybuji. Jakkoli jsem mnich, vyznávající

eholi svatého Benedikta, a a jsem Be v/dal všeho vlastního

majetku, bda mne. toto pramálo jsem zachoval; dar Boží,

jejž Bh ume svil, nem mým vlastnictvím, protože jej dáti

initi bude moci, když bude chtíti, jak mu libo. Nem

mým vlastnictvím, co ku 8 nevyhnutelné

do a udleno jest od ádu; mým však vlastnictvím jet

vlastn vlastnictvím nazvati Be mu/o. co iním a co v moci

mé jesl co odmítnouti mohu, jestliže se nelibí, a zachovati,

je-li nulo. Takovým jest mj hích, jeho/ jsem >.• dobrovolné

dopustil, ddictvím mým a vlastnictvím jest hích. Zhešil

mi nad poet písku moského; tolik tedy mam vlastni

kobk nepravostí, aniž nepravost má, aniž hích mj Bohu,

jenž híchu neuinil, sniž komu jinému pipsati se mže nežli

mé kehkosti a vlastní vli. Pakliže však dablu pokoušejícímu

bych chtl hích pipsati, nenajdu výmluvy aniž budu nepo-

Bkvrnn, aniž oištn budu od provinni nejvtšího; nebo

toho, jenž lháem jest od poátku, vlastním inem jest po-

noukati ko lži, a híchem mým bylo. chtl-li jsem Bouhlasiti

i piložiti Brdce a Bouhlas; nebo kdybych nebyl piložil

ducha, ponoukám áblovo bylo by mne zásluhou, nikoli hí-

chem. Proež i mým vlastnictvím jest hích, vlastnictví tako-

to nepravosti ninilo mne v rádé proti slibu majetným

Musí li tedj každj odkázati, což jeho jest, hích mj jest.

K- mu tedy odkáži a dam jej? VI ly Bohu, vyvolenému svému,

odkázati
|

jej
|
so neodvažuji, ježto jemu hích jest ohavnosti,

vyvolené Bvé nemohu, protože, když o híších Be je lna. o ni

initi /minka Zdaž tedj vyvoleným Bvým, kteí



Záv opata Petra. 423

bez poskvrny jsou ped trnem Božím, jej dám? Daleko 1316

budiž toho! Nebo nikterak nepijímají cizího, kteí svým

vlastním pohrdli nebo nikdy se ho dopustiti nechtli. Což

tedy? Musím-liž býti vždy majitelem? Bda mn! Jestliže

pi písném šetení onoho, jenž vyšetuje Jerusalem se sví-

tilnami, nalezena bude nepravost v rukou mých a jestliže

vlastnictví zloin tak neblahé shledáno bude v moci mé,

tehdy zajisté nebude mi lichotiti, ale obviní mne zloba má,

a poklesky mé obžalují mne ped tváí šetícího. Neodmítnu-li

práv toho, což mého jest, odmítnut budu od tvái oí tvých,

nejspravedlivjší zkoumateli ledví i srdcí! Tob jedinému

jsem hešil a zlo ped tebou jsem inil. Nevím, kam zavrh-

nouti seno a slámu, již jsem nahromadil hešením, le tomu,

o nmž se praví : Bh náš jest ohnm ztravujícím. 5
) Nevím,

komu odkázati bídu svou a hích, le milosrdenství tvému,

protože milosrdenství tvá mnohá, jakož budiž milosrdenství

tvé, Hospodine, nade mnou Bída mne svrhla, milosrdenství,

po tob se ohlíží. Vzhlédni na mne a smiluj se nade mnou.

protože vlastností tvou jest smilovati se vždycky a odpouštti.

Smiluj se nade mnou, Bože, podle velikého milosrdenství svého!

Pijdiž na mne, prosím, milosrdenství tvé, a já majitel bídy

budu milosrdn tvým vlastnictvím. Když jsem majitelem, sám

sebe nemám, ale jsem otrokem, prodaným pod híchem. Když

jsem tvé vlastnictví, svoboden jsem bohat a chodím v duchu

svobody. Odstra hích mj, a jsem tvým vlastním, odstra

prominutím, slitováním a odpuštním. Hích rozdlil a odlouil

mne od tebe, odpus a vrátím se a pipodobnn budu tob.

Uinil jsem tedy svj hích tob známým a nespravedlnost

svou jsem neskryl, ale odkazuji a obótuji tob jej i ji. Ne-

odkazuji sice tak, abys hích mj zachoval do konce, ale

abys hned jako mrak zniil a v nic uvedl zloiny, jež jsem

provedl. Prosím tedy, shlédni na mne a smiluj se nade mnou.

Na Petra zapírajícího jsi shlédl, a že zahlazena vina zapení, jsi

potvrdil, od ženy híšnice mast jsi pijal, hích jsi jí pro-

minul a rány hích jejích olejem milosrdenství jsi pomazal.

Onen plakal hoce, tato jala se nohy tvé svlažovati. Jejich

píkladem mne, dobrý uiteli a Pane, pouuješ nejlépe, jak

5
) Deuteron. 4, 24.
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bys inl pijmouti záv, kterou ti nyní iním ze Bvého vlast-

nictví, totiž ze bicho. Vidím, ze pokání obt híchu ti iní

milou a
' smazává vinu. Lituji, že jsem hešil, /••lun.

že jsem tebe Boha nepravostmi Bvými arazil, prosím, necht

tresty tvými jsou obtováni a zadostuinéni viny mé. Prosím,

aby zrazení, zajetí, biováni tvé, kíž, kopí, utrpení a Bmrt

tvá krutá Bhladily všecke bich mj ; v/kížení tvé uiniž

mne po vyhlazení podntu zloby tob obti živou. Ni

uiní ti zadost, dobrotivý Bože, /a smazáni nepravosti mých

pokání života mého, Bklíenost a úzkost, nepokoj, protivenst

jež jsem trpl od dtství / povahy pirozenosti lidské nebo

z povahy n Budu. Slabost tlesná nebo duievní,

kterou astéji bývám sklíen, budiž mn >kiz«- tebe /a

pokáui pipotena. Smít má, kterou vytrpím, nevím kde, kdy.

jak. a petrpká trpkost Bmrti mé, rozpadnuti mluv, vyhasnutí

.. oddlení dui la budiž, prosím, zadostuinéni viny

ni. A nyní ovsVm v konené závtí BVé Stanovím, Žádám a

aruji, aby skrze pokání Krista mého pokání tla mého ainilo

závt milou Bohu mému, již iním o svém vlastnictví, totiž

bichu. Dobrovoln nyní pijímám mm pokání, jimž bych zde

milosrdn zahladiti mohl svou vinu! Ty, Hospodine dobrol

jestliže nkdy kehkost má pi ti nato biováni pokání mého,

jež trpti limlu v hodinu smrti nebo díve, reptati bnde nebo

odporovati, posilni m v m-m. králi Bvatých, ty zku>il jsi

duch hotov jest, ale tlo Blábo; trplivost mi mlel ty. jenl

jsi trpl za um.' Vzhlédni na závt, tvé jest, Hospodine! co

i

~ • -
1 1 1 n tebe uložil, zachovej to. Ejhle sebe Bamého, tlo

smysly své, ndj své a vše, <<> uvnit mne jest, tvému -

temu jménu odkazuji a pivlastuji a odevzdávám; duši svou.

již jsi vykoupil, ctnosti, milosti a všecky dary, klen

duši mé na okrasu j-i uložil, z nit h/ ml jsem tob ol

váti a sloužiti ddin a dobrovoln, nyní obtuji tob, Život

i
tob dávám, tvým budiž vže, co mam. tob se odevzdá*

vám, v poddanství tvém nadále chci býti, zákonm tvým a

obodám, jež udluješ svým, Be podrobuji, tebe /a pána

svého vyznávám a Bebe /a Bluhu tvého To( jest rozhodnutí

mé, rukou mou sepsané, nebe i zemi volám za svédkj o •

pítomné závti, již ped Bohem poizuji. Andlé, slj

iti Boží, pozorujte a vizte, /< dnes od Bebe
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co, jak se zdá, mám, penáším na toho, kterýž to dal. Úmluva, 1316

prosím, stálá budiž mezi Bohem a mnou. On pán a Bh
mj, já sluha jeho. Tší mne, že tuto smlouvu s ním neod-

volateln jsem ustanovil, jestliže kdy, ehož Bh zachra,

njaké známky lítosti neb odporu na mn se ukáží, vyzná-

vám ped tebou, Hospodine, a pede všemi svatými, že tato

zmna z pokušení nebo nepravého ponoukání ve mn vznikne

a povstane, nepoítej mi toho, prosím, za vinu, ale ui, aby

vše mn vyšlo k zasloužení milosti, a k nabytí slávy, protože

ty sám dobe znáš dobré ze zlého vylákati. Co jsem psal,

psal jsem, aniž jiné závti potom napíšu; nech zapíše mne
do knihy života pedurení a zachování tvé, nejdobrotivjší

Ježíši Kriste. Také své milé, píbuzné, dvrné pá :

ele, do-

brodince i známé své ti odkazuji ve své závti po píklad
oné závti, jíž jsi ty, dobrý Ježíši, vise na kíži matku

odevzdal uedníkovi a uedníka matce své. Sebe i vše své tob,

Všemohoucí, obtuji žádaje, abys jen sebe samojediného mn
navrátil. Dáno a psáno léta Pán 1316 v oktáv Nanebevzetí Ang.22.

slavné Panny Marie ped Bohem, k nmuž skrze ducha syna

tvého denn voláme : Abba, ote.

Pt ran Kristových, znamení panenství Mariina piložena

budtež na tento list závtného poízení místo peeti. Amen.

Skonává se první ást kroniky Zbraslavské.

Poznamenati teba, že tato první ást kroniky zavírá

skoro šedesáte let, poínajíc od krále Otakara až po Jana,

krále eského.

Tito jsou králové a knížata eská, jichžto iny zde

pedevším se vypisují

:

První Otakar, král eský.

Druhý Václav, král eský a Polský.

Tetí Václav, král eský, Uherský, Polský.

tvrtý Rudolf, král eský, vévoda Rakouský.

Pátý Jindich, král eský, vévoda Korutanský.

Šestý Jan, král eský, hrab Lucemburský.

O tchto papežích iní se zmínka v této první ásti

kroniky

:



Kronika ZbráslarBká, ku. I., kap, (XXX.

1. O Celestinovi.

2. 1

1

Bonifaciovi.

:; I

»

Benediktovi.

\. (

>

Klimentovi.

").
<

»

Janovi.

Tito jsou královi' nmetí, nich/ B6 déje zmínka v této

i. Rudolf.

i\ Adolf.

Hbrecht

4. Císa Jindich.

."». Ludvik 1 .

. ,..,., ,
zárove

6. I-rnlnch
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Kniha druhá.

Poíná se pedmluva na druhou ást kroniky Zbraslavské.

Mínil jsem, že bych v jediném nevelikém svaekii mohl

zahrnouti letopis, jejž jsem slíbil. Nebo nejprve, když jsem

poal zaznamenávati píhody rozliné a promnlivé, pipadla

na mysl mou myšlenka blaženého Joba, jež takto dí: Duch 2
)

mj ztenen bude, dnové moji zkráceni budou, a zbývá mn
jen hrob. Protože tedy krátké jsou dni lovka, 2

) myslil jsem,

že krátké niobu vypsání uiniti, v krátce maje zemíti; avšak

ponvadž dny mé dobrotivost Boží dále. nežli jsem védti

mohl neb osobovati sob sml, milosrdné prodloužila ku ko-

nání pokání, prodloužím i práce naše pro nabytí milosti Boží,

jakkoli budu moci. Jakkoli pak tato práce není velice pro-

spšná, protože horlivý tená mohl by etbou mnohem zbožnjší

se zabývati, kdyby chtl, pece mn, jakož doufám, kniha

tato ku pokání prospívá. Pracovati budu zajisté, pokud budu

žíti konené, pro toho, jenž sám jediný práci a bolest roz-

važuje a uvažuje úmysl, který si pedkládáni. Dále mysl

zbožná, která dovede med ssáti ze skály, bude moci nalézti

v tom, co zde te, nco, ím njak bude moci býti povzbu-

zena ku pohrdání tímto promnlivým svtem a milování Boha

trvalého. Aby pak zjednáno bylo snadnjší poznání toho, co se

vypravovati bude, zde naped se zaznamenává poad vcí,

jež budou vypravovány, a název kapitol.

Skonává se pedmluva, poínají kapitoly

druhé ásti kroniky.

J
) Job 17, i.

2
) Job 14, 5.



•i-j- Kronika Zbraslavská II.

I. O stavu království eského, <> návratu králové a

o smrti mistra Jiljího.

II. Jak nkteí Šlechticové odvrátili se od krále léta

Páné 1318.

III o sinírii' smlouvo mezi králem Janem a jeho [pod-

danými], šlechtici eskými n6inné a o pevelikém

hlade a moru neslýchaném.

IV. .lak .lan. biskup Pražský, ke kurii ímské
pohnán a jak begharti a bekyné Bkrze papeže -lana

jsou znieni.

V. .lak Karel, král Uherský, pojal v manželství Bea-

trix, dceru pana císae Jindicha, a o vévodstvi

< opavském.

VI o Bváru mezi králem a královou.

VII. o stole okrouhlém ili honb králov a o doráženi

na msto Pražské.

Vili o setkáni a utkám dvou král ímských, o smrti

Viléma Zají

1\. <> smrti markrabího Waldemara a o výprav králové

proti Sasku; Ichodu krále eského; <> smrtí

pana Petra, arcibiskupa Mohucského; o korum

krále Polského a mnohém jiném.

\. <> pokroku .lana. krále eského; o vypovzení malo-

mocných a nkterých jiných vcech.

\1 <) narození, o smrti, o zasnoubení [osob n-

kterých: o Brážce obou král ímských ;i o jiných

píbzích pamél [hodných

XII. <» osvobozeni Jindicha, vévody Rakouského; a

o vyhnanstvl královnin a o nkterých pamti-

hodných pípadech.

\III <> nesvornostech rozliných knížat a o smrti pe-

mnohých; o processu papežov proti Ludvíkovi a

pemnohých píbzích.

\l\ <» píchodu krále a králové do (ech a <> optném

tkáni ddiny, odaté klášteru Zbraslavskému.

W .lak Ludvik, král ímský, oblehl BurgOV a Fridricha

Rakouského se / ij< ti osvobodil.

\\I (» hejtmanech království eského a o Btavu církve

ob< cné
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XVII. O desátku královském ; o vpádu lidu pohanského

;

o penesení krále Václava a mnohém jiném.

XVIII. O nkterých zázracích Zbraslavských.

XIX. O postupu Jana, krále eského ; o Ludvíkovi a mno-
hých jiných vcech.

XX. O Ludvíkovi Bavorovi; o papeži schismatickém a

o válkách Jana, krále eského.

XXI. O smrti syna krále Uherského a prvního opata Zbra-

slavského a mnohém jiném a o processu papeže Jana

proti Ludvíkovi.

XXII. O zemtesení a smrštích vzduchových ; o návratu

biskupa Pražského a o smrti Jindicha z T.ipé a n-
kterých jiných vcech.

XXIII. O uovotách ve mravích.

XXLV. O smrti Fridricha Rakouského a opata Sedleckého;

o návratu Ludvíka Bavora z Itálie.

XXV. O smrti Elišky, králové eské, a vzdálení krále e-
ského.

XXVI. O smíení protipapeže a nkterých jiných vcech.

XXVII. O tom, co konal Jan, král eský, v krajinách Lom-
bardských.

XXVIII. List o postupech a výsledcích Jana, krále eského.

XXIX. O cest krále Jana do Francie a o píhodách a-
sových.

XXX. O válkách mezi echy a Rakušany a o nesvornosti

vévod Bavorských.

XXXI. O píchodu králov do Prahy.

XXXII. Jak král Jan navštívil papeže a o vítzství Karla,

královice eského.

XXXIII. O smrti Lokytka, krále Polského, a jiných vcech.

XXXIV. O inech Jana, krále eského, v Lombardii s jinými

vcmi.

Skonávají se kapitoly druhé ásti kroniky. Kok Pán 1317.



Kronika Zbraslavská, ku. II., kap. I.

Poíná se druhá ást kroniky Zbraslavské.

Kapitola I.

Btavu království eského; o návratu králové.

Rok Pán 1317.

I817 V dob, kdy výmluvný ;i zkušený ctihodný otec, pan Petr,

arcibiskup Bvaté církve Mohuské, v království eském eú-

val a krále .lana i královnu Elišku vedl, kvetl inu- v echách

b Bpravedlnosl mela platnost. Nebo spravoval opati

kterými jinými znamenitými muži od Rýna záležitosti království

a královy ne tak zbrani, ale duchem, opíraje se o moudrou

nulu. Nkteí ?šak z ech nenávidli arcibiskupa, pedstíra-

jíce, že / království odnáší píliš mnoho poklad; pr<

vrátil Be do arcibiskupství Mohuského. 1
) Tedy po odchodu

téhož pana Petra, arcibiskupa Mním. ech celá správa

;i pée o království pipadla králové Elié Nebo král Jan

ješt '"1 Rýna Be nebyl vrátil,
2
) nýbrž potud zstával v Lucem-

burku, Bvém hrabství. Nkteí pak, kteí tehdy byli rádci

králové, radovali se / odchodu pana Mohuského, myslící

jeho nepítomni -ti Btav království Be musí zmniti \ lepší,

ale vc obrátila se \ opak. Nebo poalo všude v království

vzrostati vtší zlo. Po pedchozí rad nikoli prospi Sn p<

voláni ze sousedních /.onu žoldnéi, kteí tehd) Šlechticm

králové poslušným pidruženi jsouce, meem a ohnm zne-

pokojuji území, jež drží nepátelé králové. Tito pak t
»
> 1 i

pední mužové v rad králové: pan Konrád, biskup 01o«

in k>. i mistr Jindich kanclé, 4
) Vilém / Valdeka, eenj

komorník království eského, a Winand z Buchses, po

cházející /. krajin Rýnských. Protivníci pak králové, ktei

urputné stavjí na odpor, jsou tito : Jindich z Lipé s Jindichem

ra. BTrchn ku I . kup. 117.

Ki.il Jan vrátil i li teprve koncem íjna d tkcm

:
i
hn ku I kap. lil posn. 1.

Konrád byl biskupem Olomouckým <m! r. 1816 irovn ku. I,

k.ip. 118 do
4 Jindich z Sumborka, inad kanclé královnin; oejvyUim ki

ni byl tehd] Jan Volek, proboft Vyšehradsky FRB. I\ .

Í4l'.. i
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a Zdekem, syny svými, mladý Beneš z Wartmberka, Beneš 1317

z Michalovic, pán silný, 5
) starý Albrecht z Žeberka, Vilém

z Landštejna, syn Vítkv, bratí Berka a Hejnáek, synové Haj-

mana z Dube, Jindich z Lichtenburka, syn Ulmanv, Zdislav

ze Šternberka s jinými pemnohými. Ti všickni za hlavu

mají Jindicha z Lipé, staten stavjíce se proti králové. 6
)

Ale Petr z Rosenberka, Bavor ze Strakonic, bratí Zbynk a

Tobiáš s celým rodem velikého Tobiáše, Markvart a Heman
z Jablonuého, Jan z Dobrušky 7

) s nkterými šlechtici z Moravy,

jakož i z ech zstávají s královou. A tak jedna strana jest

stran druhé protivná, z ehož bez ustání vznikají pleny a

boje. Když pak nesvornosti tak nepátelsky poaté denn víc

a více pibývalo a ob strany osteji k válce se chystaly,

králová, aby takového neštstí oit nevidla. vzav«i s sebou

ti své dítky, Markétu, Jitku a prvorozence Václava, v prvodu
Viléma Zajíce dne 20. ervna na hrad Loket se odebrala a jun . 20.

tam ti msíce zstávala, Zatím o svátku svatého Jana Ktitele j un . íL

sejdou se šlechtici s obojí strany u svatého Klimenta 8
) v mst

Pražském, aby pojednali spolu o svornosti a o míru. V tom

shromáždní voleni jsou dva rozhodí, dva nadrozhodí, aby pí-

iny sporu náležit uvážili, a co uváženého prohlásí, že od

stran neporušené se musí zachovávati. Pi tom všem byl jsem

pítomen a to jsem vidl. Vypraveni na cestu vhodní poslové,

aby takovéto zaízení všemi schválené oznámili králi a krá-

lové. Bratr Lev, provinciál ádu Kižovníkú z domu Nme-
ckého, s Fridrichem od Kokot, 9

) mšanem Pražským, nejprve

králové do Lokte, potom králi eené zaízení donáší, nic

dobrého neodnáší, ponvadž výsledek cesty s prací ztratil,

když poselstvem bylo pohrdnuto. Také Jindich z Lipé zatím

5
)
Srovn. o ném Kliuiesch, D. Herren v. Michelsberg als Besitzer

von Weleschin. MVGDB. XXII , str. 200 n.

6
)

Rkp. ímský (podle mínní Palackého autograf) dodává zde

ješt: „Všech tchto odbojník však jeden jest pvodce a vdce ob-

zvláštní, rytí Fridman [ze Smojua], jednooký a chromý, který nepo-

estností velmi se stal povstným". Srovn. Palacký II., 1. str. 425.,

pozn. 476.

7
)
Srovn. k tomu Palacký II., 1. str. 361 n.

8
)
Dominikánský klášter sv. Klimenta na Starém mst blíž mostu

(ást nynjšího Klementina).
9
) Srovn. kn. I., kap. 105., pozn. 8.



43.' Kronika Zbraslavská, ku. II. kap. I.

1817 slovy mírumilovnými a pokornými vyhledává milosti králové,

pestupky dstojnou náhradu slibuje, ale urna;

eho bledá. Netot pravé tento Jindich mysl králové Elišky

píliš pretá sobe byl roztrpil, konaje, o cem vdl, že mu to uení

dovoleno. Knžnu Anežka, sestru králové, proti vli králov-

nin vévodovi Jindichovi Polskému v manželství dal,
10

) b pani

Alžbt, jež Blove králová Hradecká, na porok králv \

nežli sluSelo, pilnul, B krále .lana. když ho ídil, nevycho-

vával zákonit, a více Bobe peje, Bplše o záležitosti vlastni

nežli královské se staral, tak i sob i Bvým osvojil tvrze,

náležejí králi. Následkem tchto a podobných vci mysl krá-

lové do té míry jest pobouena, že klon: • k vykonání

pomsty no/li k udleni milosti. Tato zajisté spravedlivá tvrdost

nebo pravdivji tvrdá spravedlnost v mysli ženské takto za.

tvrzená zpsobila v echách mnoho zlého. Nebo u&lechtilý

duch teto urozené králové uvažuje, kdo a jaká jest, co trpi,

a od koho a od jakého trpi bezpráví, totiž králova od mana.

pani od sluhy, knžna od rytíe, rozsuzuje, že nezasloužen

musí takové vci snášeti, dožaduje se zasloužené pomsty,

chce radji, aby na as oteseno bylo celým jejím panstvím,

nežli aby tak beze vší poteby v opovržení byla ona i krá-

lovský její stav. Vidouc tedy králová, že pohrdáni odprc
ví ln pibývá a že jim bez Bpolenosti mužovy odolati ne-

mže, poslj a listy kralo žádá a pozývá, aby se vrátil do

a. A já byl jsem jeden |/. nich] Vraceje se / generální

tyt. 2. kapituly na /.íti po Bvatém apoštolu Matouši, 1
') pišel

ku králi do Trevíru a jeho jsem prosil, aby uspíšil bvj

návral .Ion/ tehdy odpovdl nim'- slovem, kt< lostl

!i vyslechl: Jdte, povzte králové, nebudu již váhati pi-

jíti: neumru-li, o svátku svatého Martina dojedu do Cech

(tekl a vykonal, nebo nazítí po svatém Martin") král ku

ilové do Lokte dorazil. Všude po mstech se slyší a hojnou

i rozhlašuje, že král pišel; lid po mstech se raduje, rol-

nictvo . mni-st\<. - i veselí, všecken lid, jak to Blyší,

j pratuje v knize I . kap. II

"/ Tedy dne Matouše zái udáni tol

poznámkou Petrovou, . rálnl kapituly,

• n.ii.i v i iteatu rldj -"l It. - it.

' 1"; - I

!

M utiiia .11. li--
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vzdává chválu Bohu, doufaje, že když ustanou rozbroje, musí 1317

mír nastati v království. Pemnoho pán s panem Janem, bi-

skupem Pražským, a Vilémem Zajícem vyjíždí králi vstíc až

do Lokte, co nejlepšího vdí, [mu] radí. ale o záležitostech

královských tam rzní rzné rady pronesli. Nebo nkteí
radí, aby král nazpt poslal ozbrojence, jichž s sebou od

Rýna okolo dvou set byl pivedl, a sám s nemnohými do ech
pijda, pánm svým se svil ; slovo jiných bylo: Pijde-li král

sám. sám ihned zahyne; více prospívá králi, kou, pijíti

s mocí válenou, aby se brzo vykoeniti mohla strana pro-

tivná. Návodu tchto král pisveduje, vedl s sebou ty, jež

pivedl, a spolu s královou dne 1 8'. listopadu pišel do Prahy, Bw. 18.

kde nkteí páni králi vrní, picházejíce se slušnou družinou,

nabízejí se králi k vrnému konání služeb. Ale ponvadž

Cechm nedvovali ti. kdož s králem byli pišli, proež

pohrdše jejich službou, nechali je dom se vrátiti ; mezi nimiž

byl Hynáek, mladý rytí z Dube, syn Ptv, a z Jablonného

Heman a Markvart. Ml tehdy král s sebou jako pední

rádce Konráda, biskupa Olomuckého, Fridricha z Šumburka,

podkomoího království, kanclée Jindicha. 13
) Pomocí jejich a

svých Iíýan myslil, že muže pemoci kteréhokoli nepítele.

Tito šestého dne, 14
) co do Prahy s králem byli pišli, krále

temi sty helmy obklopeného z msta vyvedou, a jakkoli bylo

v dob zimní, proti nepátelm na rovin rozbíjejí stany. Nej-

prve ovšem vojsko královské zamýšlelo strhnouti most, který

strana protivná u Brandejsa pes Labe byla zídila, ale protože

byl pevný, odtud se uchýliv král dobyl Tatec, 15
) tvrze probošt-

ství Vyšehradského, obsazené od nepátel. Potom král pohnul

vojskem proti Zdislavovi ze Šternberka, jenž picházejícímu

vychází vstíc, milosti královy vyhledává a nalézá a piznáním

veejným službu a vrnost slibuje a jí ani celý msíc ne-

zachoval.

13
) Srovn. svrchu pozn. 4. a 5.

'*) To hy hylo 24. listopadu, ale toho dne jest král Jan v Lounech

i srovn. Reg. III., . 403) a potom 28. listopadu v Praze (tamže . 404.)

1S
) V Kouimsku, jižn od Sadslcé (FRB. IV., 244., pozn. 2.)

Kronika Zbraslavská. 28



4.ii Kronika Zbraslavská, kn II.. kap. I. -II.

O smrti Jiljího.

i.,i.. Téh"/ roku pan Jiljí. rodem íman, ,s
j nejpednjší mistr

theologie, zprvu mukli ádu bratí poustevníku svatého Au-

gustina, potom od papeže Boniftce arcibiskupem Bourgesským")

a primasem uinný, jenž jak ve svaté theologii, tak i ve filo-

Bofií Bepsa] pemnoho slavných spi.Mi. umíraje Beáel i tohoto

životu. Trn kdy/ jednou, jak se vykládá, v Paíži na kathode

dokazoval otázku, že totiž papej Bonifác VIII . pokud •

papež Celestin, pedchdce jeho, žije. pravým papežem l>ýti

nemže, povídán jest týmž papežem Bonifácem, nabídnuto mu
[biskupství, jež jako od pravého a zákonitého papeže pijal

a obdržel. Tak tedy následoval závr ne dle Byllogismu, ale

s biskupstvím, že Bonifacius jest papežem. Mezi jinými ped-

ní -tmi. jež tento Jiljí mél. nejvíce os ném hospodárnost vy-

nikala, pinto/..- velmi zákonit a slušn dum a celed svou

spravoval. K psal knihu, jíž dal název O správ knížat

(De regimine principm),") v orož každému hospodái dal

návod, jak má celed íditi

Kapitola 11.

Jak Petr z Rosenberka, Vilém Zajíc - mnohými jinými pán]

odvrátili se od krále .lana léta Pán L318.

Léta Pán 1318 hndna poátku tohoto roku i proti Vi-

lémovi z Landátejna, jenž obsadiv statky královské králem

JQji ^egidius) Colonns narozen \ fmé 1247, zemel i

-l.ivn\ theolog i ulil AiiLTU-tiaiisktlin ;i v. -líni plodu

i ragustinismo,

arcibiskupem v l .

•Mii.iini. balloa Bonifáce VIII. ?•• dne 86 dobna

Spii ten, ureny kr;ili Francouzskému Filipovi, jehoi byl .lilji

tlem, vydán pozdji tiskem r. 14 rku FRB. I\

poxn 7

II • i bned následující zpráva kronik král

dni -t.itk\ Bvébo protivníka, odtáhl pak do B

li/ 6. I m patrno, />• kroniká jal

misi kimiik\ : nový n>k od Vjí

d( e i . i-
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povrhl, voj královský postupuje, na nhož král s odvahou se 1317

vrhá, územím jeho znan zámožným táhna hubí je a nií;

plamen pomstu vykonávající v popel obrací pemnoho stavení

vesnických, odnášejí se tam vzatky a pro smlost pánovu znepo-

kojuje poddané hnv králv. Potom Petr z Rosenberka, strýc

tohoto Viléma, protože na svých statcích za píinou soused-

ství nkteré škody utrpl, u krále za strýce zakrouje, aby

nalezl milost. Když však král své statky královské, jež on

nenáležit dlouho byl v držení ml, nazpt žádal a ustano-

voval, co slušelo, Petr z Rosenberka odvrací se od krále

a spojuje se i pidržuje se Viléma. A když král území svých 1318

protivník po dv nedle tžce byl hubil, z Budjovic poal

obraceti cestu svou na Moravu a o Zjevení Pán 2

) pišel do jM . 6.

Brna. Také králová, posly a listem byvši povolána, fe svátek

Anežky pauny 3
) krále z Prahy na Moravu následovala, jež jaa. 21.

stále zstávala v Brn, kdežto král sem tam objíždl a svým

nepátelm nebezpeenství psobil ; tvrze nkterých odbojník

král zaujal a jiným zpsobil záhubu. Aniž zatím ustal vztek

protivníkv, ale i oni denn všude zpsobují lidem i stat-

km královským loupežením, palistvíin, zabíjením mnoho

zlého. Válek bohužel pibývá, a vzniká nekonený poet chu-

dých a nuzných, jedni zbaveni všeho, jiní jímáni, a mukami

rozliných druh stejn pátelé i nepátelé bídn jsou trýznni.

Žalostné jest povdti, politování hodno jest slyšeti, smutnjší

jest ze zkušenosti zvdti, kolik vzniká již nuzných pro ta-

kovýto obecný rozbroj. S jedné strany nejkrutjší neúroda

pítomné doby lid trápí, s druhé strany nesvornost, macecha

života, krutji lidi uráží a muí. Potom, zatím co král jest na

Morav, klamná povst poíná se šíiti v celých echách, že

král zamýšlí všecky echy vylouiti ze zem. Hle, íkalo se,

šlechtici následují krále, aby obdrželi milost, ale bývají od-

mrštni. Takovouto povst vymyslili nkteí niemové, podlí

a lstní mužové, kteí chtli krále uiniti nenávidným celému

národu. Obecný lid snadno uví [tomu], co slyší. Následkem

toho mezi pány vzniká spiknutí a slyšeti zloeení na krále

-) 6. ledna: listinn zjištn jest pobyt Janv v Brn 17. mora

1318 (srovn. Reg. III.. c. 4-22).

%
) 21. ledna 1318.

28*



Kronika Zbraslavská, ku. II.. kap. II.

i3i> od 10 lidu. Nebof aa hrad Zvíkov <> Hromnicích4
)

pední pánové / království Be sešli a králi jednomyí

odpor 5iai ;i íkají: Lépe jest, abychom byli zabiti, nežli

- pdy rodné potupn vyhnáni. Nepátelství tedy, jež mezi

on sktéí ze Šlechtic mli, urovnáno, aby Bjednoceni

nce králi mocnji odporovali, také -tmy Bpor a Bvár, jenž

dlouho trv.-il mezi Albrechtem ze Žeberka a Vilémem Zajícem,

manželským spojením jejich dítek ostal, protože oba zamý-

šleli králi odporovati Jindich z Lipé tedy, b Petrem

berka a Vilémem ;i b nkterými jinými šlechtici na Xvii.

uiniv úmluvu, vrací Be na Moravu, kde král byl. :i ponvadž

si získal oovou i»ri/e u pán, nabývá silnjšího ducha,

dožaduje se milosti královy, jiného cosi v Brdci chystá, Uhry,

Rakušany mezitím Bbírá a blíži se nenadále se svým voj-

skem mstu Brnu, kde král jest* nabyv pímí pod záminkou

svornosti vejde do msta ka, že nieho jiného nevyhledává,

le milost a mír. Potom král, protože usiluje o prospch

národa eského i celého království, promíjí bezpráví Bobe

uinná, všem, kilo/ zloinem urážky velebnosti králo 1

byli Btíženi, nabízí a udluje píze královskou. Ale il

.1 se zjevnou lest, která byla skrývána; nebo( kdož vyža-

dovali mír, mír odmítli. Pane a králi, kou, chceme, ab

g vámi v žádný smír vejíti nechceme ani nem-
žeme, jestliže rovným zpsobem Fridricha, vévoda Rakou-

ského, jejž za krále ímského zákonitého uznáváme, v b

smír nepojmeme; tak b nim jsme spojeni, že ho neopustíme

aniž od ného njak budeme opuštni, i i slyšev tyto ei král

prudce jest pobouen, a jednání, jež za svj cíl mír pedstí-

ralo, zmnilo se v krm telství. Nebo pedtím6
) král

18 7, Jan s Ludvíkem, králem ímským, proti Fridrichovi Rakon-

Ju. ii Bkému takovou úmluvu byl uinil, rýnii pany smíru

Iodts nkterých vzbouilých pán h a Fridrichem

bratrfmi, il.it>. : prosince 1817, i i iné výminka
toho .Iriilm také i US.

i 1817 Reg. 111.. é 879 O Debecpenén
politickém tohoto odboje eských pánv i Bpolka jejich i Frid-

rn 1'alack) II.. I. i :;•_'.. Schrohe aa ar. dl -tr. IS9. n.
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uiniti nemohl, byl-li by on v to pojat. Vida tedy král, že 1318

Jindich z Lipé nejedná s ním upímné a že se svými spol-

enci má vojsko silnjší, chtje se vyhnouti nebezpeenství,

pes Mýto se vraceje, do Prahy s královou dne 27. února F*k 27.

se navrátil. A když se král do Prahy byl vrátil, eeno mu
jest, co i díve na cest zvdl, že totiž Vilém Zajíc poplenil

msteko Bor. Toto nebezpeenství od Viléma Zajíce a Ol-

dicha, lantkrabte z Leuchtenberka, proto vytrplo toto m-
steko, protože v kraji Plzeském Bušek z Boru tehdy ml
krajskou popravu, jež od lantkrabte Oldicha nedávno ped
tím proti jeho vli králi byla odevzdána. 7

) Nebo Zajíc a lant-

krab velice se milovali a ve všem vespolek se podporovali. Zatím

král skrze Ludvíka, krále ímského, volán jest do Chebu a

pozván ku porad. Vyšel tedy král z Prahy dne 20. bezna, íiart.^i.

jehož králová tetího dne na Loket, k svým dítkám se ubírajíc,

následovala. A když u msta Žatce lidé královi na picování

pro kon vyšli, Vilém Zajíc na n vypadl, nkteré zranil

a 144 zajal, mezi nimiž pední byli Jindich z Hagenova.

muž urozený z krajin Rýnských, Otto z Donína a Konrád,

eený z Buchses, maršálek králv, který rovnž byl Porýan.

Potom král odtud znepokojen odešel a království za sebou

v nejvtším zmatku a neklidu zstavil. Následkem toho všickui

pozbyli jsme hlavy, bdujeme a voláme. Zstává také Zbra-

slav chudiká, všech svých ddin zbavena, protože jich tetí

již rok neužila, nucena jest chléb kupovati za dv st pa-

desát hiven, aby se nepihodilo konventu chudému zemíti

hladem. Pomoz nám, Bože, spáso naše, a zármutek náš obra

v radost, dobrotivý Ježíši, nebo sedáme denn v tak velikých

úzkostech postaveni, jako bychom provazy na hrdle zadrhnu

tými neustále mli býti zvšeni. Od prvotního osazení krá-

lovství eského, jak dotvrzují všickni, až po pítomnou dobu,

totiž do léta Pán 1318, do dne Zvstování Pán, 8
) kteréhož Mart. 25.

toto píši. nebylo horšího stavu v tomto království; nebo
každý z nás nenaíká již, jako by ml nco ztratiti, ale jako

by již zcela byl zbaven života i všeho, co kdy ml. Pední

7
) Oldich z Leuchtenberka byl jedním z tch cizích rádc, které

král Jan ku pání eských pánu musil zbaviti úadv a vzdáliti z Cech

isrovn. svrchu kn. I. kap., 12G.).

8
) Dne 25. bezna.



Kronika Zbraslavská, kn. II., kap. II.—III.

ISIS píinou tohoto zpuštní a bídy jest. že etní páni mají

v držení etné hrady královské a králi /pt jich žádajícímu vrátiti

odpírají, což jest jeho. Král naléhá, aby královský majetek

mél nazpt, ale jejich lakota pomýšlí, jak by statky držené

rozmnožila, nikoli jich pozbyla. Tžko jest Vilému Zajícovi

vrátiti králi msta Beroun [a] Domažlice, obtížnjší vzdáti se

hradu královských Kivoklátu a Pimdy. Zdaž jest snadno

Petrem z Rosenberka bez boje vrátiti Zvíkov, hrad to

bytný? Když .Jindich vzdá se Žitavv.') když Berka n

Kladska s výteným hradem, tehdy Vilém z Landštejna Hlu-

bokou. Kajmund hrad Vranov a Puta z Dube Bezdz, každý

z nich dobrovolné v ruce královy vydá. Poad pravdy svrchu

eené perem neumlým prosté jsem vypsal, aebot mysl ne-

vdomá a k tomu i pobouená nedovede žalostné látce do-

dati líbeznosti píjemným zpsobem ei.
.1.-1 i mysl pobouena, nikdy se dobe nefilosofuje,

Je-li mysl pobouena, tehdy velmi málo pemýšlí,

.le-ii mysl pobouena, jen smutné zpvy pronáší,

Byla-li by mysl veselá, dovede tvoiti spisy vtipné,

Byla-li by mysl veselá, ei jsou naplnny žertem,

Byla-li by mysl veselá, /dáš se Bobe býti prorokem.

A kdož by se tšil z válek nebo zápas?
Cokoli spatujeme, shledáváme úplnou válku.

Král vak Jan spolu s pani královou Eliškou, chotí svou.

lirt. 8. dorazil k Ludvíkovi, králi ímskému, do Chebu dne

bezna10
) a tam a pítomnosti nkterých šlechtic obojí

jednal o svých záležitostech. Tito dva králové v Chebu

dní spolu dli a dne sedmého opt na hrad Lokti 11
! Be Bcházejí,

Tam Vilém Zajíc byv povolán pišel a pro sebe a své nabyl

pímí, jež trvati mlo po ti nedle: jenž pijav a dav

slib) o zachováni míru ku panu Petrovi z Rosenberka, jenž

den Zvstováni blahoslavené Panny") msto Budéjoi

'') Jindich z Lípá ml Žitavu v zástave již dlil dním ped tnu

m i -;i; l\ . M6, posa

právna zpráva kronikáova, /<• Jan dorazil do Chebu

ilm setkáni jeho 8 Ludvíkem hned, nfbrž Ludvik

b\l \>\ pibyl Pobyl Ludvikt \ Chebu zjišuji listin

dn< a 1. dubí . . 480.).

" Král Jas byl nu Loktí dne - dubna Reg. III.. • •
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mocn oblehl a posud pi obléhání toho msta trvá, dojíždí 1318

a jej pobízením dohání, aby uinné pímí zachovával. Jenž

vybízejícímu prisvduje a od obléhání msta, jež byl náspy

obklíil, pod jakýmisi výminkami ustupuje.

Kapitola III

O smíru, uinném mezi Janem, králem eským, a jeho

šlechtici, a o hladu pevelikém a moru neslýchaném.

asto vidl jsem, že kuše píliš napiaté se zlomily,

A uzel píliš stažený vidl jsem rozvázaný;

Nemže dlouho obstáti vc, když píliš ztuhne,

Ale obstojí vc, jež zstává uprosted, tudíž já stávám se

Svdkem a dokazovatelem, protože jsem karatelem prílišnosti;

eho píliš jest, tomu se vyhýbati uím a držeti se stedu.

A nebudu zbaven nadje, af jakoukoli píinou znepokojen budu.

Nezbavuj se nadje, a žíti budeš jakkoli dlouhý as.

Nebo ejhle, když zlo po celém království eském se

vzmáhajíc, pílišn se šíilo, a již všickni lidé bídami vysíleni

jsouce, úpln nade vší útchou zoufali a zoufalstvím poklesli,

a všeliký zpsob smíru zcela byl odmítnut, pihodilo se pi-

spním pravice Nejvyššího, že dosti neoekávan naskytly se

nenadálé smlouvy o míru beznadjným lidem. Nebo král ímský
Ludvík, pítel míru, krále Jana s královou Eliškou, jakož

i pední muže z ech, kteí byli pvodci sporu, svolal do

msta Domažlic a tam ve svatý den Velikononí, jenž tehdy

pipadl na den svatého Jií, 1
) mezi stranami odpornými smír \pr. 23.

optného pátelství v krátké lht aso\é zjednal. Tu Jindich

z Lipé, jenž o milost královu a královninu, jak se zdálo,

nejvíce byl usiloval, milost díve odepenou nyní jako by

dobrovoln nabídnutou snadno získal. Tu Vilém z Landštejna,

jenž království škody byl zpsobil a škody utrpl, s rovnou

snadností milost královu získal. Tu veškeí pánové, kteí se

skoro obecn byli postavili proti králi, svému pánu, opraveui

') Dne 23. dubna 1318. O politickém pozadí dohodnutí Domažli-

ckého srovn. Palacký II.. 1. str. 433 n. Weech, Kaiser Ludwig d. Bayer

u. K. Johann v. B. (Mnichov 1860), str. 12.



IV

Stí královi ali s novou písahou k za-

králi. Tu Jindicha z Lipé, den
|

tni. ruika, na spolenou radu Slechticn král u

;rálov8tví, podrobuje mu úplné sebe a královs

Tu král .lan pisahl a stanoi ny a cixii

bojovné, kteH mu ve válkách pomoci hýli poskytli, od -

Btvi musi odstraniti, aniž opt komu cizímu a jmi

.'mni iii;: - e 8 radou Cech
projednávati l.i s< i . prohla-

lid jako / mi ihy-

duIo li- - litli pn tento >mir byl tolik
|

tah Ikládán; nel . na-

ída hladu, t.> a jediného roku

iel. a brány Sedlecké ti lidi bylo

mor tai

i Na všech místech kopaly

i naplovaný mrtvolami N

1 so hlad, jak

travin a pibýti zla,

nékl - svými opou* sv< píbytky,

ii li. na k padnou, lají, tak

V m méstem Hradci m tyn

lidé nad «lr:i - púsobu vlím

eji hledajíce, koho by pohltili a zabili. Dva . nich ne-

rno byli jati. slibiv polepšení propu

na litovati ani

ukruti. s i\
J

tedy ul

Ušiti s /.la; hned obilí,

bylo pniis drahé, pn i s levnji, a lid

ije Král Rimsk} Lmh . uiniv sjednocení mexi

aviuí. vrací s

rka na jeho pans

rami a I I »tn Jindich

\
I :.. \ . ka / , QOVJJ mai-

smíru pi ijdou do Prahy i

. I
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Jindicha,') kanclée králova, muže zákonitého v radách a v zá- 1318

ležitostech královských pedního, zajmou a v okovech spoutaného

na hrad Kivoklát odešlou, jenž potom lantkrabti Oldichovi

z Leuchtenberka odevzdán a dav ti sta hiven po uplynutí tí

mésícú z okov zajetí vysvobozen.

Kapitola IV.

Rok Pán 1318. Jak pan Jan, 27. biskup Pražský, ke dvoru

ímskému jest obeslán.

Téhož roku pan Jan, 27. biskup Pražský, skrze papeže

Jana suspendován jest ode vší správy jak duchovní, tak svtské

v den Zvstování blahoslavené Panny. 1
) Nebo tento biskup, Mart. 25.

protože díve osobné byl obeslán ke kurii díve vyslanými

posly, nic nemohl dlati, jak se vykládá, dv st hiven zlata

vzav si jako cestovné dne 10. kvtna vyšed z Prahy ubíral M. 10.

se k Avignonu, kde nyní papež má dvr. Byl jakýsi Jindich

z Schonburka'-) jménem, kanovník kostela Vyšehradského, ale

nemanželsky zrozený, jenž eeného biskupa ped audiencí

kurie jal se z nkolika lánku tžce obviovati. Obvioval
tam biskupa z neposlušnosti, prokázané stolici apoštolské,

z hájení kací, jakož i z ohavnosti svatokupectví. 3
) Ješt

z více vin jej obvioval, jež slíbil, že dokáže veejn slovem

i písmem, a sám nabízel se k odvet, kdyby dkaz nepro-

4
) Jindich z Schonburka.

l
) Dne 25. bezna. Bulla, jíž papež Jan XXII. ustanovuje exeku-

tory k odntí biskupovi správy duchovní, datována jest 1. dubna 1318

<Reg. III., . 431.).

-) Jindich z Schonburka (z Durynska), kanclé králv, o jehož

zajetí zmiuje se pedešlá kapitola, byl osobním nepítelem biskupa

Jana z Dražic pro Litomické proboštství, kterého se domáhal. Zdá se,

že také napjetí z nedávných spor králových s pány spolupsobilo.

:i

) Jednotlivá obvinní vypoítává podrobn zmínná již bulla ze

dne 1. dubna. Se šíeným podezením o kacíství v zemích Ceskýcb

souvisí ustanovení nových inquisitorú kacíství pro zem eské (Reg. III.,

c. 438.— 439.), o emž (jakož i o kacíích a celém sporu) srovn. Pa-

lacký. O stycích a pomru sekty Valdenské k nkdejším sektám v Ce-

chách (Radhost II., zvi. str. 443. n.); Haupt, Waldenserthum . . . . ,

str. '23. n.
;
(srovn. také svrchu kn. I., kap. 124.).
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1318 vedl. I»;in pak jest jim za soudce pan opat od svatého Satur-

ninn,
4

) ale posud takovýto spor trvá nerozhodnut

.lak be^hardi a bekyn skrze papeže jsou znieni.

V tcbto dobách bludné beghardy a bekyué. jejichž sekta

skoro všecka mésta i vesnice v hojném potu byla naplnila,

pan papež Jan pod klatbou zavrhl') a odsoudil, nebo byli

z nékterýrh svých bludných domnní a povrivých vynález

kacíských, jež byly proti lánkm víry katolické, takovíto

veejné obžalováni a usvdeni. Svátosti církevní zamítají,

tajemství svaté Trojice fie, nežli lovku dovoleno mluviti,

drzým pátráním proniknouti hledí a nemén se nad sebe chtíce

povýSiti, v nejhorSí hanebnosti tlesné ohavné se noí, hovadm
nerozumným si podobni. Bylo pak jich nkolik

s»kt. jak jasn obsahuji ustanovení papežská. Proež po

všech církvích kesanských v klatbu dán jejich zevnjšek

oví, jímž zastírali svj blud kacíský, a co nejpísnji za-

kázáno, aby na dále schzek nekonali. Vtšina jich Srdcem a

tlem vbec se pidržela svta, nkteí však, jichž obcováni

bylo svaté, neznalí jsouce takovéto nákazy, barvu v odvu

dle naízeni zmnili a v úmyslu svat- zbožností sloužíce Nej-

vyššímu zstávali. Byloí snahou papežskou vykoeniti, co

Škodlivého, zavlažiti, co svatého.')

1 To potvrzuje 96 svdectvím ryse dotené bully ze dne i. duhna.

|)ekrety proti beghardm z bekyním byly rydány vlastn jíl

ni konila Vtennském r, 1811, papei Jan XXII. piinil m teprve

o jejich pianjsf provádni (arovn RE.1 II. Btr. BS9 n . Vlastn byli

mínni sektái, sráni brati svobodného dncha také beghardj

jimž blndné Slánky, které kroniká udává, byly piítány, a o nichž

toto. instruktivní lánek Hanptv \ ELE. III. /\l sir. i«;* a,

•i ~
É

ikých beghardu l>rati svobodného dn

i pravorérnymi dalo podnl k etným nedoroznmním, jichi následkem

byl papei Jan nucen sv< nález} pesnji vymesití a omezili

(srovn. odkazy \ predelle ]><>
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Kapitola V.

Jak Karel, král Uherský, ádn pojal za cho Blaženu, dceru

pana císae Jindicha, a o nkterých jiných vcech.

Téhož roku Karel, syn Karla, krále Sicilského, který se 1318

stal králem Uherským, ovdovv bezdtek po první své choti,

poslal k Janovi, králi eskému, hrabata Uherská Tomáše a

Šimona s tlumoníkem Štpánem a se slušnou družinou žá-

daje, aby ráil mu dáti za cho jednu ze svých sester. Toto

poselstvo laskav pijav Jan, král eský, jistými posly sestry

své povolává z hrabství Lucemburského, z nichž starší slula

Marie, mladší pak Beatrix vlastním jménem byla nazvána.

Žádná z tchto dívek nedosáhla trnáctého roku .svého vku.

Na povolání bratra svého tedy ob tyto panny pišly a di.e

20. ervna vešly se svou družinou do Prahy. tvrtého pakjnn.20.

dne po píchodu tchto dívek spolu s králem a královou

eskou pišly tyto do kláštera Zbraslavského. Nebo ml se Jud. 24.

tehdy slavnostn konati výroní clen úmrtí zakladatele toho

místa. Pišli tam také poslové krále Uherského a jali se na-

léhavé žádati, aby žádost jejich byla vyslyšena. K jejichž žá-

dosti král Jan svolil a ponechal jim svobodnou volbu, aby si

vybrali jednu z jeho sester. Stáli tedy Uhi ve svých páních

vyslyšeni ped obma dívkami, pi emž já jsem byl pítomen

a to vidl, upírajíce na n mlky napjaté oi. Líbezné tváe

tchto panen bedlivé si prohlíželi, o jakosti tl rokovali, chzi

popisovali a pátravé vyšetovali, kterou spíše zvoliti. Posléze

žádali, aby mladší dívka Beatrix byla jim urena za paní a

královou Uherskou. Král Jan souhlasil a blahopál, dívka

uvedena do chrámu a hned ped hlavním oltáem blahoslavené

Panny na Zbraslavi Karlovi, králi Uherskému, ale nepítom-

nému do rukou pítomných hrabat ádn zaslíbena. Dvakrát

na zvon zazvonno a sborem mnichv, kteí všickni tam byli

pítomni, vysokými hlasy zapno : Tebe, Bože, chválíme. A za

nedlouho potom slavnostními posly krále Karla tato penéžná

dívka na hranicích Moravy a Uher uctiv pijata a do Uher r t. 11.

uvedena byvši v oktáv svatého Martina biskupa 1

) korunována, ú 18.

Mezi 11.— 18. listopadem.
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a hned b ní ádné slavnostní obad satku od krále Uherského

slaven.

Dej Bože, aby prospívali, [aby] šastné oba sestárli;

Jež j>i spojil, zachovej od osudn smutného.

Téhož roku Jan, král eský, vévodstvl Opavské odevzdal

Mikulášovi,2) ušlechtilému jinochovi asi ticet let veku majícímu,

synovi totiž vévody Mikuláše staršího. Tento vévoda Mikuláš

Btarší*} byl bratrem krále Václava, zakladatele Zbraslav, ale

nemanželsky od 1< t : í 1
<

* Otakara zplozen a vévodstvl Opavské

pp mnoho let v drženi ml, ale po nadešlé nepíznivé píta

tohoto vévodstvl až do Bvé smrti byl zbaven. Ten toho ruku

dosti jss cluid na Btatky, ale bohat ctnostmi v Brn zemel
•

;i v chrám brati Menších tamtéž o svátku svatého Jakuba4
)

pohben. Mikuláš mladší tedy pejal vévodství Opavské b za

Pádnou cho pojal dceru vévody Ratiboského, i A Bám zárove

stal Be komorníkem království eského.

Téhož roku v den svaté Cecilie panny8
) narodil se Janovi.

králi eskému, \ Praze druhý syn, jemuž o vigilii Bvatého

Dm. s Mikuláše v hlavním chrám Pražském pi ktu dáno jméno

Pemysl Otakar. Veliký však v dob krtu vzniká Bpor mezi

k try chlapcovými o jméno, jež by se chlapci mlo dáti'

Potom nkteí urozeni mužové od Rýna, ji'
-

li/ nkolik bylo

pítomno, chtli chlapce pojmenovati jménem císae dda jeho

Jindichem, jiní pak v Cechách zrození, jichž hlas tehdy na-

byl pevahy, nabyli jména Otakara, které Be hodí králm

kým. Má tedy král Jan a Eliška, králova eská, nyní

narozené živé tyi dítky: Markétu. Jitku, Václava a Otakara

posléze narozeného.

Listina o tom se dne 8. ervence 1818 (Reg. III. i UM
Srovn o Dm ivrcha ku. I. kap [09. (pozn. 7

•
:
•.">. cervei

Jménem Amin. dcera Pei itiborského, Bestra Leiki
l.':it

. po jeboi smrti r. 1886 také rétodstvi Ratiboské pipadlo Mi-

knláioTi

dn.
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Kapitola VI.

Kok Pán 1319. O sporu mezi králem a královou eskou.

Toho léta Pán 1319 dosti divn

Moc Božská zahrála si ve vcech lidských. 1

)

Povstali toho roku nkteí lidé niemní, nenávistníci

míru a svornosti, synové zloinní, kteí jazykem lestnýin a

emi nenávistnými pokusili se našíti sváru mezi Janem,

králem eským, a Eliškou, jeho chotí ; nebo pravili : Pane

a králi, vy víte, že est králova toho vyžaduje a vyhledává

dstojnost království, aby kterýkoli král vládl a nebyl ovlá-

dali. Vidíme však naopak, že vás žena ovládá, vás otoila,

vás tak zaslepila, že nedláte [nic] jiného, nežli eo ekne.

V té vci se klamete, ona myslí na vaše zlo a chyte usi-

luje od království vás zboiti. Staršího syna vašeho Václava,

kou. ona odevzdati chce nkterým pánm, aby ho mli za

krále, vás vylouili; i dodávají: Pokud jste se pidržoval rad

této své choti, nikdy jste posud v království neml cti ani

míru. Nyní však, milujete-li svj užitek a prospch, dbejte

našich rad : neposlouchejte králové této, své choti, porute,

a koná práce ženské, pedouc a tkajíc, pidržujte se, pane

a králi, úpln nás, a my budeme státi a bojovati za vás.

K tomu tito radili, protože královou mli ve velké nenávisti.

Uvil tedy král slovm jejich a svil se jim pod písahou

úplné. V poradách a jednání tom Jindich z Lipé byl náel-

níkem. Ježto totiž týž Jindich hledl v království panovati

a ped jinými pednost míti, a poznával, že se mu v tom

skrze královou djí pekážky, vymýšlel všemožné zpsoby,

jaké mohl, aby ji pobouil, zvlášt že týž Jindich paní Alžbtu,

macechu této králové, ku pohoršení mnohých velmi miloval,

aby se jí více mohl zalíbiti, touto pohrdal. Mly tyto dv
králové mezi sebou po dlouhou dobu zvláštní nenávist. Byla

pak tehdy Eliška, králová eská, se temi dítkami svými na

hrad Loketském, jenž tenkráte podroben byl její moci. Král

Jan tedy, již pevrácen jsa na mysli, z Prahy vyšed s mno-

hými ozbrojenci k hradu Loketskému pišel a tváil se, že

chce v míru královou navštíviti. A když král se svými ozbro-

1319

•'•) Ovidius, Ex Ponto IV., 3., 49.
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1319 jenci do hradu vešel, ihned žádal, aby inu vže hradu byly

vydány, a na strážce vží tak velikou novotou a nenáležitostí

podšené a nco málo inící odpor metanými stelami prudce

udeil. Králová diví se tomuto útoku a vidouc vztek králv,

na mysli znepokojena jest. Druhého dne králová za ty, kdož

ve vžích byli, ku králi mluví, a pomocí nkterého vyjed-

návání hrad úplné odevzdán do rukou králových. Posléze

králová ti své ddice tam na hrad zústavivši pobouena

s malou družinou ustoupila a uchýlila se na Mlník, své

msto. Hned potom král, jakož prvé byl pouen, nkteré

osoby královn oddanjší, jež jí déle byly sloužily, zane
velmi krut pronásledovati a odlouí je od poslušenství krá-

lovnina. Jeden byl notá Jan. druhý Mikuláš, a služka, jež

se nazývá Kedruta;'-) tyto ti osoby u krále byly obžalovány,

že rady nerozumné našeptávaly v uši královniny, ale niem-

nost mu lhala. I uvažuje pan Konrád, nkdejší opat Zbra-

slavský, že vc se nedje náležité a že náklonnost králova

k amu není jako vera a pedevírem, ode dvora a starosti

vnjší se vzdálil a trvaje ve svém kláštee sloužil Hospodinu.

Což tedy? Co nyní se dje, co tedy uiní král pi této tak

podivné a nenadálé zmn? Cho svou živoucí, nestižeuou

žádnou vinou, takka zapudil, dítek jejích ji zbavil a etnými

svízeli ji znepokojil. Hle, ty, jež Bh spojil, niemná rada

rozlouila. Potom král, jakoby uzda rozumu již byla praskla

a svazek lásky manželské byl zrušen, všecek oddává se bez-

uzdiiosti, pemožen jest rozkošnictvím, ízen zvrácenou roz-

koší, a shledává se pi néu; jednání dokonalého tyranství. Hraje

v kostky, nekoná povinnosti, hnvá se a pi hrách trpí

zlá slova. V noní dob, spokoj uje se leckdy jen sluhou,

pobíhá po ulicích a námstích v mst Pražském; více si

všímá mravv a eí smšných nežli zbožných. Jest-li nkdy
pítomen pi slavnosti mešní, nikoli ze zbožnosti, ale dohnán

jsa studem ped lidmi, neoddává se modlení, ale hovoru

a sinichu. Slova jeho za listi stromu se ítají, a výsady tolik

bc cení, kolik vazi ?osk na peeti; mšany Bvé obtžuje;

/i\ii njaké Kedrnty, služebné nékdj králové Elišky, /< dne

8. února 1836, otištno \ CDM VII., ft. 106, ale nelze uriti, byla li ta

Kedruta, o níž íde
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za píklad služ Praha, jež toho roku tinácte tisíc hiven 1319

zaplatila na vymáhání a z donucení. 3
) O [mnohých jiných v-

cech psáti se] stydím. Krále svého nyní nepomlouvám nikterak,

ale zarmoucen spisuji pravdu; pál bych si rád, aby to,

co bylo napsáno, bylo lží, kdybych spatoval, že mravy jeho

se mní v lepší.

V minulých letech [život Janv] 4
) býval dobrý,

Nyní jest zvrácený, ponvadž trvá nákazou poskvrnn

;

Jaký bude potom vzrstající ješt mladík.

Nikdo nemže vdti, to asto se priházívá,

Ze chlapec jako andl potom v stáí bývá niemný.

Toho jest želeti, s takovým teba útrpnost míti,

Komu tak ubývá jeho ctnosti, když stárne.

Více se doporouí, kdo v dtství jest kárán

A potom bývá chválen, když se stane dobrým mužem.

Nikdo nediv se tomu, jestliže nyní mní se

Zpsob psaní, není jako díve vzorem

Život králv, to by pro mne mlo býti píinou mleti

A nic neíkati, snad mohu býti kárán,

Protože jsem ho díve chválil a ted ho hanl.

To na mn nezáleží, protože všem dobe je známo,

Že král promnil se ve mravech a z jinail.

Tak já mním sloh, jestliže nyní jinak táhnu nit,

Než jak byla tažena, protože skutky se zmnily.

Píše tuto satiru místo odmny si vezmu hnv.

Snad [najdeš], kdož nechce viti pravd,

Ale za svdka pravdy chci vždy, dokud žiji, býti pokládán.

Kapitola VIL

O stole okrouhlém ili honb králov a o útoku a obléhání

msta Pražského.

Téhož roku pistoupili ku králi njací mladíci, synové

pánv, spíše lehkomyslností nežli stateností jsouce pohádáni,

kouce: Pane a králi, turnaji a rytískými hrami, jakož i jiným

rytíským cviením rozšíí se vaše sláva, a podivuhodné bude

3
)
Srovn. o tom Tomek I.

a str. 535—536., Reg. III., . 504, 553 a j.

4
)
Tak dopluje Loserth tento verš v rukopisech kusý.
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-•• jméno po veškeré zemi. Ustanovte tedy stl okrouhlý,

tiž dvr krále Artuše, a odnesete z toho slávu pamtihod-

dou n:t vše asy. Veden jsa tedy král radami jinošskými, píše

íkerým knížatm, hrabatm a Šlechticm po Nmecku a

Blibuje mnoho v listech a veejných listinách, zpeetných

peetmi pemnohých šlechtic. Obdrží tedy král od mšanv
i klášterník mnoho penz n;i slavení takovéto slavnosti.

A tak zizuje se v oboe divé zvi u Prahy1
) jakási deT

.i-,i. jež by se hodila k obecnému podívání. Atak nastává

jn. 24. svátek svatého -lana Ktitele,8
) jenž byl uren za dobu k ta-

kovéto slavnosti. Ale z cizích šlechtic nepišel zcela nikdo.

Co Be tedy dje jii této záležitosti, se znanou neopatrnosti

rozhlášené? Zajíš

jí se ku porodu hory. zrodila se smšná myš,

Vyvrají prameny, brzo se do nich vnoil vep.

Vyhlášená slavnost nemá estného konce.

bylo by bývalo nezaínati a mleti,

Nežli takto bez píiny po širém svt býti pohannu.

V téže dob rozliným klášterm království tento král

velké násilí inil, mnohé statky nenáležit odal a je mezi

niemné druhy rozdlil: to dosvduje klášter Zbraslavský,

jemuž skoro všecky statky 4
) jeho jsou násiln odaty v tchto

dobách od tohoto krále

Kdož nyní bude bezpeen, když král hlodá vcí ne svých?

Knz i mšan, mnich, každý a se chrání.

Jak král Jan udeil na Prahu a mšany velmi mnoho

obtžoval.

I stalo dob, když mšané Pražští a starší lidu

tovali, ze skrze krále nabádáním niemných rádc skoro

ni obyvatelm království den se násilnosti a nesnáze,

; Královská obora íchybné Stromovkai, jiné vykl

n, o nicli Emler ve FRB. I\.. Sí62., pozn. i
i jsou mylné; vií

Tomek I 688 . 11. 164.—265.

en na.

Horatius, l lpist ad Pisonea [áe vei I 189.

*) 1 léto Btylisaci tvrzeni kronikáovo

prfliseno.
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sešli se v jedno a jednomysln íkali: Vidíme a ze zkuše- 1319

nosti jsme poznali, že král náš záhubnou radou dává se í-

diti a svádti, království hyne, všem iní se násilí. Co tedy

uiníme? Jak dlouho musíme takové vci snášeti? Následkem

toho všecky jednotlivé rody, jež v Praze mly spolu jakousi

píinu ke sporu, pátelsky uinivše smlcuvy se smíily, aby

takto spolu spojeni jsouce ku podpoe obce a dobru ná-

roda svého silnjší ve zbraních i na duchu býti mohli. Vy-

volili si tedy z celého msta šest muž poestných, chytrostí

a rodem vynikajících, slibujíce, že na jejich rozkaz všickni

vrn chtjí býti pozorní a pipraveni. Nebylo úmyslem tchto

mšan, že by proti pánu svému a králi v nem chtli se

bouiti, ale jej o obecném stavu království vrn a chyte

pouiti a v tom, co by bylo užiteno, všemi silami podporo-

vati. Zatím pišli ku králi, jenž tehdy byl v Brn, lživí po-

slové kouce : Hle, pane a králi,

Mšané Pražští již siln brousí mee,

Najímají lid, chtíce státi proti vám.

Již neváhejte, do Prahy rychle pospšte

A zkrote takovéto a zajmte je,

Tak je skrušte. aby dále byli beze sporu.

Vci jejich uchvate, pospšte pijíti, pijte 1

Takovýmto slovm král ihned uvil, sebral vojsko a dne

8. ervence vstoupil s ozbrojenci na hrad Pražský, chtje Jul. 8.

msto napadnouti. Pedešlého však dne králová, mšany
byvši povolána, z Mlníka do Prahy pišla, a ponvadž se

obávala krále špatnou radou zkaženého, ve Vtším nisté

Pražském s mšany zastávala. Také mocní pánové Vilém

Zajc, Petr z Iiosenberka, Vilém z Landštejna byli v tomto

mst a pidržovali se králové, jakož i mšan. Naproti tomu

Mikuláš, vévoda Opavský, Jindich z Lipé a skoro všickni

šlechticové z království byli na hrad s králem, kteíž všickni

jednmi ústy radili, že král se má nad tmi odbojnými m-
šany krut pomstíti. Nkteí pak z nich, ponvadž nenávi-

dli králové, mysl královu proti ní drze popuzovali; mšané

pak Vtšího msta byli obsadili vže na obou stranách mostu

a most mli ve své moci, msto Menší pak pod hradem ležící

z pinucení drželo s králem.

Hle, vzniká nová válka a vzácný zápas:

29
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1319 S jedné strany stojí král a bojovati zbrojn

Proti králové touží, hledaje zkázy

Msta Pražského, Jile
7
zuí královský me.

Cho proti muži, sluha proti pánovi nyní podivnou

Válku podnikl; z toho zisku nikdo nenabyl.

Sváí-li se hlava a ostatní tlo, nenáležité [to] jest,

A spor takový naplnn jest mnohým zlem.

Skrze krále tedy a ty, kdož s ním na hrad byli. denn
škody se iní statkm mšanv, a tu onde na rzných stra-

nách nkolik drobných srážek svedeno. Mnozí pak z rodu

Jakubova8
) z msta tajn ku králi pišli a opustivše mšany

jol. m. krále se pidrželi. Posléze v den svatých Sedmi bratí6
) král,

což jsem já vidl, se vztyenými sedmi prapory a temi sty

helmic z hradu vytáhnuv, ped Vtší msto smrem ku klá-

šteru Zderazskému 7
) pišel a tam nkolik dom spáliv na m-

sto nepátelsky udeil ; mšané však strachem jsouce pora-

ženi králi slab odporovali. Vznikl pak tehdy tajný spor

v mst; nebo nkteí obecní [lidé] pravili: Proti králi

svému nebudeme bojovati, ale zajisté ho necháme k sob
vejíti. A co dále? Toho dne král opravdu byl by se zmocnil

msta, kdyby Vilém Zajíc s nevelkou svojí [družinou | tak

mužn v brán mstské 8
) nebyl se na odpor postavil; nebot

Petr / Rosenberka se svými bojovníky ješt nebyl pišel, a

v mst bylo málo lidu, jenž by se v boji vyznal. Pišel pak

Jol. li. tento z Rosenberka druhého dne Be tymi stv silných bo-

jovník mstu na pomoc. Vrátil se tedy král se svými na

hrad, kdy/ byl zpsobil mšanm škody nemálo. Teprve

když uplynulo osm duí obléhání msta, mezi králem a m-
šany uinn smír. Po trnácti dnech pak král tch šestero,

kteí byli vyvoleni v mst za hejtmany, chtl z království

ZOela Vylouiti a od ostatních jal se vymáhati peníze. A tyto

peníze až posud skrze donucování a nové vynálezky od m-
šan Be vymáhají, a v mnohých vcech lid jest trápen.

ro jest Welflovici; Brom k tomu Tomek I. str.

10. erveni
:

Klášter Zderazsky Btál tenkrát mimo hradby mstské Nového
msta tehdy ješté oebj lo .

Patrné brána bt. Martina na nynjším Peritýn (FRB. IV..

258., pozn. i.
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Ty utšitelko zarmoucených, oživovatelko

Usmrcených, ty bezpená nadje vinník,

Zachovatelko spravedlivého a prostednice lidí u Boha,

Ui. aby smutek ustal, ty radostná Maria. Amen.

Kapitola VIII.

O setkání a utkání obou král ímských a o smrti Viléma

Zajíce.

Téhož roku v msíci záí Ludvík Bavorský |a] Fridrich 1319

Rakouský, kteíž oba dosud za krále ímské se vydávají Sept.

a píší, s etnými vojsky nepátelsky proti sob vyšli a podle

eky Innu nedaleko msta Muhldorfa táborem se položili. 1
)

Pi prvním tedy útoku srážky Ludvík, protože ml etnjší

zástup bojovníku, chtl Fridricha napadnouti, ale eka Inu

uprosted tekoucí [toho] nedopouštla. Posléze Ludvík, zname-

naje zejm zradu a vrolomnost nkterých, 2
) jež ve svém vojšté

s sebou ml, rozhodl se pejití do hoejších krajin Bavor-

ských, vzdávaje se boje.
3

) Následoval pak ho Fridrich, jeho ne-(Sept.29.)

pítel, a ponvadž ho prchajícího dohoniti nemohl. Bavory

pi Dunaji a to, co nalezl blíže ezná, krutým pálením a

plenním znepokojil. Potom Fridrich vrátil se do Rakous, ale

spor nebyl ukonen. Byli pak tehdy pišli z Cech Ludvíkovi

na pomoc nkteí pánové se zbrojným lidem, mezi nimiž

nejpednjší byl Vilém z Valdeka, eený Zajíc. Ten byl od

dtství svého [mužem] bojovným a pro pemnohé skutky,

jež byl staten provedl, stal se velmi slavným a povstným.

Ten zajisté pi jakémsi sporu, mezi eledí vzniklém, kopím

zrann osmého dne zemel a penesen byv do Cech pohben

v kláštee bratí Augustinián, jenž slov Ostrov, 4
) jejž dd jeho

byl založil.

l
j Koncem záí 1319.

-) Šíila se povst, že Ludvík má býti zabit
;
srovn. o celé bitv

Schrohe na uv. m. 143.

3
) Ludvík ustoupil velmi kvapn dne 29. záí do Mnichova.

*) Klášter Ostrovský, jinak Sv. Dobrotivá (S. Benigna) na Zbirožsku,

založen byl r. 1263 od Oldicha Zajíce z Valdeka, dda Vilémova. Žalo-

zpév (eský j nad smrtí Vilémovou otištn ve VRB. 111., 229—230.

•29*
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1319 Náhrobní jeho nápis jest takovýto:

Zde leží slavný pán a velmi urozený

A rytí nepemožený, píjmím jest nazván Zajíc;

Píjmí zajíce mel v ušlechtilé statenosti

Srdcem lvím bojoval, nikoli zajeím.

Vlastni jeho jméno bylo Vilém a osud

Btný vždy ml ve skutcích minulých.

Hlf. smrt porazila, jehož díve nikdo nepemohl,

Zahynu] od kopí: jej pipoj, dobrý Ježíši, k nebi.

linku tisícího tístého a devatenáctého

iin smutným zemel tento urozený muž.

Nebylo mu rovného v království, ani takového,

Jenž by tak slavný byl nho neohrožený.

tlo vcné a mu svítí v Bidle nebeském,

Budiž mu útcha, každý lovk a ekne Amen.

smrti Valdemara, markrabí Braniborského, a o výprav

krále Jana do S

Msíce a roku svrchu eeného zbožný a mírumilovný

(Aig n. kníže Valdemar, markrabí Braniborský, jenž moci a bohat-

ším nade všecky Bvé pedchdce markrabí se byl pova

bez ddicv a dítek zemel.6
) Po jeho smrti n-l želí Sasko

a vzniká svar ua mnohých místech: nebot ji/ celé markrah-

st ví Braniborské pravých a pirozených knížat mužských

zbaveno. Vtcolnl tedy knížata, slyšíce o smrti tak velikého

knížete bezdtného, hned jali se obsazovati msta Bobe bližší.

Jindich, vévoda Slezský, syn vévody Bolfc sadil Zhoelec

a Lubavu, akoli v starodávných dobách píslušely ku krá-

lovství eskému; Janovi pak, králi eskému, páni amštané

z kraje Budišínského vykonali písahu. 7
) Potom Jan, král I e-

ský, ch! zmocniti více krajin z t . .-li

.

>\ mark

rabí byl v držení ml, Be temi Bty tžkoodnc poal v mé-

: inil-or-k v /cnii el 'lín' 1 1 Brpna l

! Bvidnického, cho Vneik]

li uhého ín. oi. elství

i pna jmenuje bc Jan pánem Budiš

. il . i .
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síci záí 8
) krajiny Lužice a území Saské procházeti, zmocnil 1319

se tehdy msteka, jež slov Sommerfeld, ale ve dvou msí-
cích se škodou pozbyl toho, co byl získal. Msto Kubín král

mocn napadl, ale málo prospchu neb užitku odtud odnesl.

Toho roku jakási žena z njaké vsi u Slap 9
) dvma ábly,

již do ní v podob dvou had byli vešli, jsouc posedlá a ža-

lostn trápena do našeho kláštera na Zbraslav byla pive-

dena, a když jsme za ni mše sloužili a pemnohé modlitby

vylévali, útrpnost majíce s hrozným jejím trápením, posléze

do naší kapitoly pes veliký svj odpor dovedena byvši, když

umuení [Pán] podle [sv.] Matouše skrze bratra Theodericha

pevora nad ní bylo teno, zpsobem kýchání pomocí milosti

Boží osvobozena jest, a hned, akoli díve hlavou i celým

tlem házela, pomocí pravice Nejvyššího jako mžiknutím oka

utišena a velmi klidná se jevila. Tázána pak byvši táž žena,

jak by se mla, odpovdla: Velmi dobe. Já, vece, vašimi

modlitbami na tle zajisté jsem uzdravena, a mysl má ja-

kýmsi duchovním svtlem podivuhodn jest osvícena. Násle-

dujícího pak dne vykonavši zpovd, svaté pijímání pijavši

zdráva na duši i na tle dom se vrátila.

Toho také roku o svátku svatého Martina 10
) smrt paní r t. n.

Beatrice, králové Uherské, Janovi, králi eskému, bratru

jejímu, po jistých poslech jest oznámena.

Tento rok z dobroty Spasitele našeho byl velmi hojný

na víno a obilí, na mnohých místech míra pšenice, jež obecn

slov strych, za jeden groš Pražský se prodávala.

8
) Podle listin byl Jan .ješt 10. záí v Praze (Reg. III., . 525.,

526, dne 22. záí datuje již v táboe ped Olešnicí (Reg. III., . 528.).

9
) Slapy, vesnice nedaleko kláštera Zbraslavského, kterémuž se jí

dostalo hned pi založení.

10
)

Sv. Martina jest dne 11. listopadu.
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Kapitola IX.

1819 odchodu krále eského, o smrti arcibiskupa Mohuského
a o korunování krále Polského a nkterých jiných vcech.

Rok Pán 1320.

1*8. Léta Pán 1319 v den svatých Mláátek1
) k veeru, když

i mraku pibývalo, v tichu, au nikdo o tom nevdl, Jan,

král eský, / Prahy b nkolika málo [muži] vyšed k Lu-

cemburku na cesto bs dal, kde prbhem toho roku /ustávaje

b biskupy Remeským a Lutišským*) as jinými knížaty, hra-

baty a Bousedy mezitím mnoho l>itev svedl. Jindich

/ Lipé, králem Janem ustanoven byv hejtmanem a ochran

celého království, mír v království náležit zavedl, pomoci

Boži jsa podporován. Tento rok jako minuly jest požehnán

od Hospodina, protože pirozené poteby lidské za lovnou

cenu >'• /iská\.ijí a statky na trhu lze si zjednati. Ožil ubohý

národ a zaradoval Be, jenž ped temi roky tu onde leckde

po cestách hladem hynouc! ležel, proež se dí:

1820 Chvála bud toho. Kristo, že jsi takové smutno bím zla

Nyní odstranil, že jsi hojno darv udlil

\ požehnal jsi plody, jež ped tím jsi dával

l'iíli> Bkrovn, nás budoucn ošeti.

Téhož roku dno i'n. duhna zemel Otakar, druhorozi

syn Jana, kialo eského, a na Zbraslavi u nohou zakladate-

lových s Janem a Jitkou, dítkami toho/ zakladatele, pene-

Benými / kaple Svatého Jakuba, v jednom hrob pochován.

jn.5. I • ho/ roku dne 5. ervna ctihodný pan Petr, rodem

/ Trevíru, arcibiskup Mohuský, zkušenj a vynikající léka,

moudry rádce knížat, muž ve všech píhodách Bvtskébo /i-

i velmi šastný, rozlouiv ^e b tímto svtem, vkem
-

1 Bklíen vypustil posléze ducha / vzeni tla.

Tento pívtivý biskup k vli zakladateli ml laskavou ná-

klonnost k založeni kláštera Zbraslavského, proež v nm
dva oltáe - chorem a chrámem Hospodinu co nejzbožnji

zasvtil. Jak veliký I jak\ byl touto ctihodný biskup, no-

1

l>i . - lince.

Biskupem Remesskýra by] tnikro Robert de Courtenai

> 1 1 1 Adolf ron der M&ri 1 1813 l
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mluvím o postav, protože byl maliký, ale spíše moudrostí, 132©

vdním a mocí, protože byl znamenitý, ukázalo ponkud
pedcházející vypravování, protože o nm v této knize velmi

mnoho jest napsáno.

Proboštem Trevírským byl, potom Vyšehradským,

Pastýem ve Vídni3
) byl a biskupem Pasilejským,

Mohuským on byl, když msíc erven

Jej otevenou tlamou uchvátil; ten zajisté msíc
Jest obtížen zármutkem a nákem touto smrtí zpsobeným

;

Šasten byl on v podnicích. Mohui, zalkej,

Ješt jsi nepocítila, jak touto smrtí jsi žalostivá,

K užitku nesmírnému byla mu záležitost veejná,

Pro dary osvdené bud mu milostiv, králi všemohoucí.

Téhož roku na svátek penesení svatého Benedikta opata 4
) julii,

zbožný a ctihodný, laskavý otec pan Heidenrich, opat Se-

dlecký, když po tyicet5
) let s nejvtší poctivostí byl opatoval,

v kapitule Zbraslavské ped panem Janem, opatem Wald-

saským/) vzdal se správy opatství, pi emž všickni skoro

plakali, kdož byli pítomni. Po nm ctihodný pan Fridrich, ze

Sas rodilý, v úad opatském jest ustanoven. Ale nedlouho

potom, totiž dne 23. íjna, eený pan Heidenrich, pln jsaoctob.23.

dní a dobrých skutk, ducha Bohu odevzdal a šastn v Pánu

zesnul. Za as tohoto opata klášter Sedlecký na statcích

duchovních i svtských i na staveních chvalitebn prospíval,

protože požehnání své Bh dal hojn ve výtžku Horník.

Tento opat za velikého pokládán v lásce knížat a .v mínní

lidu, není pochyby, není-li vtší ped tváí Boží. Nkteí
posud žijí a jsou se mnou svdky, kdož podle života a

vzorných mrav jeho ve ctnostech velmi mnoho prospli.

Velikolepé iny tohoto otce, jež Hospodin chtl, aby skrze

3
)
Petr z Aspeltu byl od r. 1301 správcem farního kostela sv. Št-

pána ve Vídni (Heidemann, str. 20., pozn. 19); zde také podrobnjší

data o jiných hodnostech Petrových, o nichž také srovn. odkazy výše

v pivní knize (kam i kroniká sám odkazuje).

4
) 11. ervence.

5
)
Heidenreich zvolen byl za opata asi r. 1282—3 (srovn. svrchu

kn. I., kap. 13., pozn. 2.), správnjší jest tedy udání v následujících

verších, že byl opatem skoro tyicet let

G
) Srovn. o nm pedmluvu kronikáovu (pozn. 1.).
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LS20 nho se daly, v pedcházejících výkladech budou se moci

nalézti.

Náhrobní jeho nápis je takovýto:

Zde Heidenrich, zbožný pítel Hrornovládce,

< >pat Sedlecký, již mrtev leží pijav odmnu,

Všemi jsa milován, jímž toto místo dobe ízeno

Bylo skoro po tyicet let; proto mn plakati,

Ale jemu veseliti se jest, protože doufám, že míti Be

Nyní mže on vesele, protože pomocí s nebe podporován

Na zemi vedl život ozdobený ctnostmi.

Velmi bdle se modlil, v postech neustával.

V oslovení pívtivý byl; jako kvetoucí réva

Mnohé naplnil vní z pokornho mravu,

Dobrá jeho mysl byla známa, všecko sousedstvo

Jmenovalo ho istým a že nemá druhého podobného.

Zídka jsme vídali, že by byl opomenul mSe,

Když je naplnil, z radosti srdce plakal.

Když toho vyhledávalo místo nebo as, dobe dovedl

Pro Bvé býti vesel a s vážností vtipný.

Co kdo pi aém vyhledával, dobe nalézal

Dar Božích nabyl, všem stav se vším:

Knížatm milý, všemu lidu milovaný,

V práci vážný a Báni sob i ostatním píjemný.

Sil zbavené tlo in obti

Mi lun Kristu, jenž se skrýval v tomto otci,

Dokonal pemnoho dobrých skutku, pro nho dosti ob-

tížných.

Jichž by nebyl vykonal, kdyby pomoci Kristovy nebyl ml.

Toto dílo chrámové nedávno ke cti Marii

Nejprve zídil, ta budiž mu vúdkyní. kde by svtlo bylo.

Roku tisícího tiístelio dvacátého bžícího

\ dne desátého ped poátkem msíce listopadu

Vystoupil vzhru, aby žil konené znovu,

spas tehdy i nyní vždycky, dobrotivý králi nebesky, jeho

A nás Bkrze nebo doved k dob slavnostní,

Tak abychom se radovali a b ním spolu veselili.

Toho roku Lokytek, vévoda Sandomský, od stolic

apoštolské obdržel královskou koninu Polskou a na porok
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krále eského 7

) dal se v Krakov ozdobiti královskou korunou 1319

nad královstvím Polským od arcibiskupa Hnzdenského. 8
) I po-

al hned peníz Svatopetrský z jedné každé hlavy lidské sto-

lici apoštolské jako desátek platiti, jenž ped tím po dlouhou

dobu byl odpírán, jak se vykládá, ve skutenosti, nikoliv po

právu. Ale protože vévodové Slezští odpírají dávati papeži

tento desátek penžitý, panství jejich až podnes stojí pod

církevní klatbou. 9
)

O pastýích 10
) a o králích ímských.

Povstal v tch dobách jakýsi obecný lid, s rzných stran 1320

Francie sebraný, [v potu] asi tyiceti tisíc muž,") který se

nazýval pastýi, a pedstíraje se pepraviti pes moe : uiniti

výpravu, ale pod zbožným úmyslem bludné vci zamýšlel. Ti když

zástupy svými pišli do Avignona ped palác papeže Jana a ná-

násilím dožadovali poklad církevních pro obecnou výpravu cho-

vaných, papež ihned poátku tak velikého bludu na odpor

se stavje kázal rozprášiti tyto bludné voje a je kletbou

stížil. Tak se tento lid rozptýlil, a neví se, kam pišel.

Toho roku opt mocné vojsko obou král ímských,

totiž Fridricha Rakouského a Ludvíka Bavorského, nedaleko Aug.

msta Štrasburku v Alsasích se setkalo12
) a na svém tažení Sept.

ne srážky, ale množství lidí chudými uinilo.

7
) Raynaldus, Annales ecclesiastici XV., 188 (FRB.).

*) Tehdejší arcibiskup Hnzdenský slul Janislav ili Jan (1317

až 1341.).

9
)
Knížata Slezská byla pro odpor proti placení svatopetrského peníze

dána do klatby, jíž zbavena teprve r. 1343 (FRB. IV, 256., pozn. 5.).

10
) O tchto „pastýích'' pojednal novji 0. M. Vidal, L' Emeute

des Pastoureaux en 1320. v Annales de S. Louis de Fraucais III. (1899)

str. 121—174. Bylo to hnutí, vzniklé pvodn snad z nového plánu

kížové výpravy, které záhy vzrostlo velmi siln a konen, když do

ad „pastý" vnikly rozliné živly podezelé (zlodji, tuláci, loupež-

níci), kojilo svou bojechtivost a loupeživost vraždním a plenéním všech

a zvlášt Žid, kteí nechtli pijmouti kest (srovn. kapitolu následu-

jící); konen byli (v ervnu 1320) v Carcassonsku piinním papeže

Jana poraženi a rozprášeni a pak porznu znieni (ást pobita v Itálii,

kam je poslal Filip de Valois).

") Toto íslo jest asi nadsazeno.
12

) Bylo to koncem srpna a poátkem záí (asi od 29. do 3. záí)

srovn. Schrohe 155 n.



Kronika Zbraslavská, ku. II. kap. X.

\ rak trvá tento Bpor plný neštstí,

To Kristus a uiní, aby brao mezi nimi mír nastal.

kapitola X.

1321 Kok Pán 1321. <> chování krále -lana a nkterých jiných

vcech.

Léta Pán 132] Jan, král eský, z hrabství Bvého Lu-

cemburského se vrátiv do Prahy \ oktáv OiStováni blaho-

slavené Panny1
) vešel, a po uplynutí patnácti dní na námstí

Pražském konal turnaj, na který pemnoho urozených pán
byl pozval, pi kterémž tžce spad] s kou. a v pevelikém

blát delší dobu se poválev a nohami k<»ní náramné byv po-

šlapán, posléze takka polomrte^ Be zablácenou zbraní a na odvu

npln ,i>a zohaven ze zástupu byl Btžl vytažen K této ža-

lostné podívané zdvihli nkteí náek nkteí vsak potlesk.

Touto nehodou král utrpl bolest na tle, ale nikoli smrt.

lvt.it Téhož ruku dne 18. bezna zemel hrab Matouš* / Tren-

rina. Kdo, jaký a jak veliký byl, pedchozí vypravování na

mnohých místech ukázalo. 1
) Po jehožto Bmrti Karel, král Uher-

ský, hrad jeho válen Be zmocnil, protože byl nepítelem

jeho po všecken as, pokud žil.

Toho roku opt Jan, Král eský, do hrabství Bvého o vi-

Jn.8.gilii Bvatého .lana Ktitele tajn - malým potem mu/u -•

vrací, a Bohuslav,3) vévoda Slezskj z Lehnice, hejtmanem krá-

lovství uinn a v rozmanité dluhy a zaneprázdnní upadá.

Otázán pak l«y\ král. pro nezstává v království, odpovdl:

(Protože pda rodné vlasti jest mu u<'jmilcj>i.
4

i

jn.il. Toho roku na drn Bvatýcfa muedník Jana a Pavla > i

botu nastalo zatmni Blunce, jež trval I hodiny prv<

1 Dne a. Onora.

mi BTrcha ku. I . kap. 124.

Správné* Boleslav, choJ Markéty, seetr] Elišiny, .i tedy -\.ikr

krále Jana
* Napodobeno podle < Iridia l i I

i .i Pavla pipadá na •-•''•. ertna, <<<> r 1 32 1 bylo i

itméni Blance ! rna bylo toho roku -ku rn. ni

posn -
I
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po hodinu tetí. Kteréžto když nastalo, ihned potom všech 1321

plodin zemských zrna a semena, jež ped tím velmi dobe
byla vyrostla, takka zejm se zmenšila. Následují pe-
veliké záplavy ek, jež zpsobily na polích, v mstech, na

zdech a vesnicích velikou škodu.

Toho roku já sám prošel jsem pemnohé krajiny Rýnské

a Francouzské a spatil jsem všecky útulky ili píbytky

malomocných spáleny ohnm. I sami totiž malomocní, kteí

v tch krajinách mohli býti nalezeni, rovnž byli spáleni.

Nebo se byla rozuesla obecná povst, že tito malomocní, skrze

Židy a Saraceny penzi byvše podplaceni, kesanm dávají

a tajné podávají ve vodách, v studních a pramenech jed a

otráveniny. 6
) Z té píiny vidl jsem pemnohé studn a prameny

v krajinách Francouzských tehdy naplnny prstí a svrchu

uzavírkami velmi opatrn zakryté. List pak papežský, jak se

myslí, píinu a podnt vci této obsahující, v kláštee Mo-

rimundském od kohosi, jenž tvrdil, že jej má ode dvora ím-
ského, vlastní rukou jsem opsal a zde slovo od slova jsem

jej do ostatních vcí zaznamenal. Zdali však tento list vyšel

z jisté povdomosti pana papeže, nevím na jisto, ale pone-

chávám úsudku toucích to rozhodnouti. 7
)

List o malomocných.

Biskup Jan, služebník služebník Božích, všem Kristovým

vrným, zvlášt nov poktným a katechumenm a všem

kesanství se pidržujícím, jimž se otevený tento list peetí

stolice apoštolské ztvrzený dostane, pozdrav a požehnání apo-

štolské. Synové, jež splodil sob Kristus, nikoli skrze krev kozl

nebo telat, ale vlastní svou krví, když od viny zahynutí, smrtel-

ník podobu pijav, na svém kíži proudem pesvaté své krve

nás vykoupil, vzte bez njakého nedovrného hloubání, že

6
) Podobné nesmyslné báchorky o Židech rozšiovány ve stedo-

vku velmi asto. Toto pronásledování Žid souvisí se zmínným v pe-

dešlé kapitole hnutím „pastý", kteí potebovali záminky o otráveni

vod k odvodnní svých loupeží, a s nimiž patrné i toto pronásledování

souvisí.

') Pochybnosti * kronikáovy nejsou asi neoprávnny; následující

list papežský má dosti známek, které jeho autentinost iní velmi ne-

pravdpodobnou.



Kronika XL>ni-la\»k.i. ku. II.. kap. X

li my od pemoudrého a nejkesanštjšího pana, milovaného

Byna našeho Filipa, hrabte z Anjou, dle tla Byna pevítzného

muže, pana Karla / Valois, mli a pijali jsme a u pítom-

nosti své a brati Bvých kardinálu v plné konsistoi slovo od

Blova ísti jsme dali jakýsi list právoplatný a neporušený,

v nmž obsaženo jest, co následuje, tímto zpsobem:

Pesvatému a nejblaženjšímu v Kristu otci a pánu, panu

Janovi, papeži pesvaté církve Kímské, a všem chovancm
Kristovým hrab Filip / Anjou, pesvatému, pravím, oti

našemu eenému s ochotným políbením svatých nohou ve

ii prosebnou službu a eeným chovancm Kristovým jemu

podízeným ne pedstíranou, ale pepevnou v Pánu lásku.

\ r.h( vdí všickni v Kristu vrní u Boha, že léta Pán 1321

v pátek po narození Bvatého .lana Ktitele8
) nastalo Btrašlivé

zatmní slunce v brabství Anjou a Touraine, tak ze Bkoro

po dobu tyf hodin onoho dne Blunce bylo zanícené a rudé

jako krev. a v noci onoho dne msíc byl zahalen a zatemnn

jako pytel, tak že obyvatelé zem té myslili, že jest u po-

Bledního konce svta. Také i téhož dne Blyšeti bylo

nepochopitelné hímáni a vidti bylo nevýslovné blýskání, tak

že nkteí vidli pemnoho koulí ohnivých b nebe na zemi

a na domy padati, tak /» stechy slámou kryté na nkterých

místech jsou Bpáleny. I bylo vidti jakéhosi draka hrozného

v povtí, jehožto Bupnfia a dechem Bmrdutým nemálo lidí se

udusilo. Ifimo to i zemtesení bylo na nkterých místech

a jinak, jako by všecka zem se tásla, tak že od teseni jejího

co nejvíce píbytkv u moe Anglického položených se Bítilo.

Zatím nazítí onoho dne v brabství pipomenutém naši lide

jali -«• napadati Žid) pro pokusy otrav, jichž se proti kív-

astrvu hýli dopustili, a odtud prohlížejíce bedliv domy
1
1 > Žid, \ dom jakéhosi Žida, jehož jméno Bananias,

na nejtajnjším míst jeho domu, \ jakési pevné Bkini, kam
poklad a tajnosti BVé ukládal, nalezena hýla jakási kŽe Ze

akopce po mhy i na líci hebrejsk] popsaná, kteréhožto oteve-

ného listu pee byla takováto: provazec tetu peeti byl

/ istého hedbáví šarlatového, pivšená
i
eet ze zlata nej-

errna, na kterj den i IS21 opravdu saUnni

Blance pipadlo BroTn. BTrchn ]">/i:
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istšího ve váze 19 Florentských zlatých. Na této peeti 1321

strun a krátce povdno vyryt byl jemným dílem obraz

Krista ukižovaného povýšený, a jakýsi Žid nebo Saracen

hrozný skrený na vrchole jakéhosi ebíku, o rameno kíže

openého, an obma rukama stáhnuv kalhoty pes kolena,

tajnosti své zadnice, což ohavno jest íc', umisuje ped tváí

sladkého Krista; obsahu této listiny lidé naši nikterak by

si nebyli povšimli, kdyby náhle a náhodou nebyli porozumli

úpln oné peeti. Písmo pak tohoto listu vyložili nám dva

poktní Židé, zvlášt i týž Žid Bananias se šesti jinými

Židy v písm Židovském dosti zbhlými ; nikoli však dobro-

voln, ale násilím a ze strachu. Když však byli mocí odlou-

eni, položeni byvše na výslech a muení, tu zajisté eení
Židé pi výklad tohoto listu dosti postaitelnýin zpsobem

jedno a totéž íkali nebo takka podobné vci mluvili, kteréž

všecky peložili ti kesanští knží, zkušení v pravd boho-

slovecké, z jazyka hebrejského do latinského, jak nejbedlivji

dovedli, kterážto slova byla takováto a tolik a tato :

Nejslavnjšímu a daleko nejmocnjšímu pánu okršlku

tohoto svta, panu Amicedichovi, králi ticeti a jednoho krá-

lovství, totiž Jericha, Jerinocha, Aye, Jerusalema, Lebny, La-

chie, Gazeru, Ebrona, zem Gessen, Bazanu, celé krajiny

pohorské, Kadesbarnu, veškeré zem Ethev, Ammorejských,

Jebusit, Feresejských a Evev až k úpatí Arnonu v zemi

Marie a ostatních království, jež k našemu nepatrnému pouení

mají býti uvedena, jakož i žoldánm a pánm, zvlášt Zaby-

novi, žoldánu v Azeru a Jodabu, pánovi v Abdon a Seme-

ren, náelníku pluku vojska vašeho a všem tajným radm,

pomocníkm, námstkm a místokrálm vašim žid Bananias

s veškerým lidem Israelskýin stálé nejpokornjší podrobení

s nejochotnjší poslušností povinnou jako oddanou [vzkazují].

Pemocný mj králi se svrchu jmenovanými vašimi velmoži,

námstky a pány. Ježto již dávno od štípení svta roku še-

stitisícího dvoustého devadesátého tvrtého a potom nkoli-

kráte vaše nejvznešenjší velebnost královská skrze prosted-

níka vašeho, místokrále z Granady, a jeho mudrce mn a lidu

Hebrejskému svrchu eenému dobrotivé ráila, uinivši s námi

trvalou smlouvu, oznámiti, že svatí otcové naši, totiž Enoch,

jenžto penesen byl, a Eliáš, jenž u pítomnosti a dle sv-



Kronika ZbraslaTská, ku. II. kaj.. \.

1321 dectvi žáka Bvého Blisea na voze ohnivni do ráje byl od-

vezen, nkolik] zjevili vašim lidem na hoe Tábor,

uení zákona našeho jim dokázavše a vyuivše, jakož i že

v jakési jeskyní ádoll eky Sinaj nalezena jest oase archa

omluvy, kteroužto archu s nesmírným zbožným plesáním a

a - neocenitelným jásotem jezdcv i pších lidu vašeho

v jakési vaše j n • • i 1 1 í m<''st<>. jež slov Ay. dal J8te - DCtíVOSti

dopraviti, aže v této eené arše, otevevji uctiv, nalezli

malinu, kterou nám Bh na poušti dal. /dravou, podivuhodné

vonnou a též neporušenou, s pruty Mojžíšovým a Aronovým

a kamenné desk) našeho zákona, prstem Božím vyryté,

kteréžto všecky -vrchu eené i zázranjší a podivu-

hodnjší Téci v eené zemi vaši pro nctu národu zpsobily,

dokazujíce s pevnou vrou, že není jiného Boha mimo veli-

kého Boha našeho, protože mluvil k n;ím na hoe Sinaj tvái

v tvar, jako pfítel pátelsky mluvívá ku píteli, že co nej-

veleji toužíte snahou dáti so obezati a s dobrou mysli

k zákonu našemu, který nám dal sani Hulí a nikoli jiný,

vrátiti i obrátiti, a /o navrátíte nám zemi svrchu eenou^
modem a mlékem tekoucí, již Bh zaslíbil, jo-tiižo totiž n-

jakým podvodným nápadem lid kesanský, jenž vi Bynovi

jakési prosté a chudobné ženy z našeho zákona, kterýžto [lid]

zmocni] -o ddictví vašeho a otcv vašich nedosti spravedliv,

jestliže, pravím, jej pode jho vného otroctví vašeho bychom

podrobili, a ze pedevším uvedete na- ve svobodné a pokojné

držení velikého msta Jerusalema a Jericha a Aye, v nmž
odpoívá !!• archa, kdybychom vás mohli nastoliti na

hun království a znamenitého msta kesanského Paíže, a

•ni tohoto všeho ve všem nás budete podporovati

Zatím, jako/ mžete poznati skrze eeného urozeného svého

mistokrále / Granady, \ té vci užili jsme jedné chytí

jemné opatrnosti, že jsme vložili jedy otravné

zených, a prášky /< Spatných a trpkých bylin a / krve plazu

jedovatých do jejich vod, studni a nádržek, pramenv a všech

iok. aby tito kesané svou dobou, jeden každý podle toho,

kolik by požil, zkaženým výparem z eených otrávenin smrti

nepirozenou zahynul, a nejvíce pomoci svých hojných penz

jsme zpsobili tutu. aby se to Btalo skrze nkteré chuJasj

z jejich zákona, kteí slují malomocní. Ale svrchu h
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ubozí chuasi malomocní v tom chovali se prostodušn, protože 1321

bud nás pomluvili a obžalovali, neb od jiných kesan byvše

oklamáni, celý in vyznali, ale tak, že — v emž je naše

radost — kesané sami své spolubratry kesany malomocné

vyhladili a úpln zniili, a tito malomocní kesané své spolu-

bratry kesany v potu nesíslném otrávili — což jest dobré

znamení, ježto veškeré království v sob rozdlené musí

klesnouti. — A také pro obžalobu svrchu eených malomocných

byli jsme hanebn jati a krut uvznni, kteréžto muednictví

trpliv pro Boha jsme snesli a od tchto kesan denn
snášíme, aby nám Bh stonásobn v budoucnosti oplatil, a

myslíme, že bychom bezpochyby byli vyplenni bývali, kdyby

veliký náš poklad srdce jejich v lakot nebyl zatvrdil. Pro-

ež zlato a stíbro naše a vaše nás vykoupilo, jakož mžete
to vše zvdti skrze eeného místokrále svého z Granady.

Pošlete nám stíbro a zlato, protože doufáme vykonati vci

vtší, až njaká doba pejde, jestliže by tyto pokusy otrav

nedobe provedly úkol svj
;
pakli že provedou, ehož si pe-

jeme, tehdy vám dobe oznámíme, tak že s pomocí Boží budete

moci peplouti moe ku pístavu Granadskému a nade zbytkem

kesan vztáhnouti velebný svj me mocnou svou rukou

pravou a ramenem pozdviženým. A potom sedti budete v Pa-

íži na trn, a my podobn svobodn držeti budeme zemi

svých otcv, od Boha nám zaslíbenou a odtud budeme jedno-

mysln živi pod jediným zákonem a pod jediným Bobem, a

nebude nadále na svt nijaké bolesti aniž jakého utlaování

na vky. Proež dí moudrý náš Šalomoun: Kdo se pidržuje

jediného Boha, jediná vle jest s ním; a sv. David: Hle,

jak dobré a jak píjemné, když bratí bydlí v jedno. 9
) Ale

o kesanech samých prorokoval náš sv. prorok Ozeáš ka:

Rozdleno jest srdce jejich, a proto zahynou. 10
) Nejvznešenjší

královské velebnosti vaší odesíláme tento otevený rukopis

skrze Sadocha, nejvyššího knze hebrejského, a velikého Lva,

dosti zkušeného ve znalosti našeho zákona, kteí vám všecky

vci lépe vyloží.

My tedy biskup Jan, služebník služebník Božích, po-

9
) Žalm 130, 1.

10
) Os. 10, 2.



!•'.

i

Kronika Zbrasl&rská, kn. 11.. kap. X.— XI.

1831 nvadž jame zajisté písemn porozumli, že nejmilovanjší a

nejkesanštjší milý Byu náš, pipamatovaný Filip de Anjoo.,

chystá k ujetí cesty své proti onomu krutému národu Sa-

racenskému pro povýšení kesanstva a na pomstni smrti

Kristovy, jej ovSem hned od toho dne, kterého se ujím

Bt] eho družinou a ty, kdo/ ho potom budou násle-

dovati, / moci Boha všemohoucího a panenské matky jeho a

svatých apoštol Petra a Pavla rozhešujeine z trestu a

viny atd.

Toho ruku dne 27. listopadu zemela urozená, Bohu

daná paní, eená Kunhuta.") nkdy krále Otakara dc<

abatyše u svatého Jií na brad Pražském, a pochována V6

kdež po mnoho let užiten byla abatj

Kapitola XI.

Rok Pán 1322. <> narození, <> smrti, o zasnoubeni velmi

mnohých [osob]; o srážce obou král ímských, Ludvíka

Bavorského a Fridricha Rakouského, s etnými [jinými pí-

bhy.

lasa I., ta Pán 1322 dne li', února Janovi, králi eskému,

/ králové Elišky mi Mlníce narodil Be tetí syn, jei

Prahy dovezen ;i \ chrám svatého Víta po uplynutí tí m-
i poktn. Tento chlapec stal Be dvoujmenným, dáno mu

na krtu jmého Jan Jindich. Toto pak jmen muto

dítti dáno, aby v nm iflstala památka na jeho otce i di

Ui, Bože, aby dvojí jméno mu zdvojnásobil

Cokoli ctnosti oni mli a cokoli /draví.

muto Chlapci bud daim. ;i
-- um zdi

Král nebeský budiž s ním. toho všickni žádejte Be mnou,

Ab) tento tak vzrstal, itárl.

>/ roku dne 8. dubna zemela slavná a ctnostná paní

Mark( I >tého krále eského, zakonitií

1. ::: . v Hradci pi porodu

i pochována na Zbraslavi, založení i I >lu b Mikuláš

u kii i..

ni -mi li n kn. I., i.
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synem svým nemluvntem, mezi sedadly mnichv uprosted 1322

kostela.

Jasná zora ctností a zrcadlo žen,

Chvály hodná, zbožná, mírná, všecka dobrotivá

A právem milá, z rodu královského zrozená

Tato Markéta jako perla naplnná2
)

Záí chvály, zemevši v kvtu mladistvém

Nemla plných dvacet a šest let.

Se svým potomkem zde leží skryta pod tímto kamenem.

Slezsko, malá jest to chvála pro tebe, když vévodkyn
Tato tvá takto umírá. Pochována dstojn v kláštee,

Jejž otec vystavl, svtlo vné budiž jí s otcem.

Roku tisícího tístého, dva pidej ke dvacátému,

Dne osmého dubna tato paní odešla

Rodíc syna. Bh shladiž její provinní,

Dej jí útchu, my rcemež spolen Amen.

Téhož roku dne 10. dubna velmi vznešená dívka Maria, Apr. 111.

dcera císae Jindicha, sestra krále eského Jana, z králov-

ství eského, kde skoro ti léta s královou Eliškou slušn

byla zstávala, nazpt uvedena do Lucemburka se slušností,

s jakou náleželo. Potom ve svátek svatého Bartolomje 3
) tato Aug. 24.

dívka v manželství ádn spojena s Karlem, králem Fran- 1323

couzským, a roku následujícího v den Svatodušní4
) v Paíži za Jud. 15.

královou Francouzskou slavn korunována. Avšak dívjší

králové, dcei vévody Burgundského, týmž králem ped tím

zapuzené, udleno povolení stolice apoštolské, aby i ona

provdati se mohla za druhého muže.

Téhož roku v moíci ervenci král Jan do království 1322

eského z Lucemburka opt se vrátil,
5
) o nesnadné záležitosti

chtje se pokusiti. Nebot tento král sousední Knížata píbu-

zenstvím k sob pipoutati hled dne 12. srpna Markétu, Aug. 11

starší dceru svou ne zcela devítiletou, manželsky spojil s Jin-

2

)
V latinském texte jest slovní híka: Margareta — marga-

rita (perla).

3
) 24. srpna. Púvodné byla Marie urena ovdovlému Jindichovi

Korutanskému (srovn. YVeech na uv. m. 16).

*) 15. kvtna 1323.

5
) Dne 29. ervence setkáváme se s králem Janem v Praze (I!eg. III.,

. 790.), kde pobyl aspo do 9. srpna (t. . 7 (.Hi.

Kronika Zbraslavská.
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dichem, vévodou Bavorským, starším synem vévody Štpána;4
)

.litku pak. druhou dceru svou mladší sedmiletou, ádné za-

snoubil Fridrichovi, markrabí Míšeskému. 7
) Tato dívka s ne-

velkou družinou v nepítomností rodiv odvedena do Míšn*

a na hrade Wartburce pod rukama staré vévodkyn8
) jest vy-

chovávána, Nebo králová Eliška s dcerou bvou Markétou, již

nejnžnji miluje, odebrala se do Bavor a v Landshub

zetm a dcerou a/ podnes prodlévá. Mešká pak tam posud

králová nejen pro lásku k dcei, ale i / jiného dvodu. Tehda

na podnt nkterých šlechtic království eského, tuto krá-

lovou nenávidjících, král Jan ddictví pemnohé jí náležející

odal ;i je šlechticm Bvým svil noho na zápisy zastavil.

Posud bohužel ukazují se patrné známky, že král s královou

jsou ve Bváru. Druhá pak Alžbta, nkdejší králová, eená
Hradecká, velmi jest milá ped oima královýma no bez po-

horšení mnohých. 9
)

jni. a. Téhož roku dne 21. ervence pihodila se jakási ud

nenadálá, jez všem milovníkm tohoto Bvéta pravém slouží

za piklad. Nebo ctihodný muž .lan. syn Šestého krále Vá-

clava, ale nemanželský, bratr králov- po otci. kanclé králov-

(eskeiio. 1

probošt kostela Vyšehradského, kanovník Praž-

Bký a Olomoucký11
) a jinými prebendami a ochranami opatený,

dstojenstvími podle Bvta povýšený, družinou hojnou obklo-

pený, náhle a nenadále od krále -lana v Praze jat a \

l ;iki ; fiíarkéta mela prodné .jiného ženicha, Jindii

Oty, akdy krále Uherského Weed tai

nitku toho vsak poidéji Beslo; Brovn. Bachmann
\ntny 90. :i w eech str. 16. a 111

Jmenovala se Alžbta.

Bbliieni e Alžbtou svdi rychlé vyízení starých rozepi
< Mim.-i msta i- 1819 ;i nkterá obdarováni / l<

CDM. VI. . 149, 161, 182, 184—186, \w\. 9l9=Reg III.
i

- !
'.' i.

I
.' tu. lé, byl dvrníkem jvé ne

I

i králi Janovi podezely a qi

") ! XXII. povolil mu <In.' l':. ledna 1319 (CDM. VL,
•'

1 16),
• duchovni, kin

bylj to: kanovnictvl i Olomoucki kaple

Brn Podobné dovoleni udleno v
j

ipadu 1811

o DM \ l



Satky dcer Janových. Jetí probošta Jana. 4i",t

dstojenství skrze nho zbaven a jako lotík hrozbami dohnán 1322

a strašliv donucen, aby jeden zpsob smrti hanebný si zvolil.

Piítá král jemu, jehož byl ml nejdvrnjším pítelem,

podvod a lest a že mu dal niemnou radu, kterou mohl v ne-

bezpeenství býti uveden král i království. On obavou a stra-

chem velice jest ohromen, pozbývá tém ducha a jest úpln
na rozpacích, co by ml odpovdti na tak nenadálé domnnky.
Šlechticové, kteí stojí kolem, pohádají ho, aby se pi-

znal, že obžaloba králova je pravdivá, aby aspo tak unikl

kruté smrti. Pisvduje jim, praví, že jest vinen, a v tom

vyhledává milosti královy
; po mnohých pohanách a hrozbách,

jež utrpl od krále a od nkterých rádc králových, jat jest

a v Praze v dom Kižovník z domu Nmeckého poc
1

stráži

dán; když následující den dobhl k veeru, v dob noní (Jul. 22.)

z vzení tajn vyjde a dá se na útk, i byl pátého dne v Ba-

voích. Král mu, jakkoli uprchl, odal všecky statky duchovní

a hodnosti, i ty, jež od pana papeže Jana dle bezpené v-
domosti byly potvrzeny, kteréžto ihned jiným v skutku

odevzdal a daroval.

Hle, co následuje, a sám pozor mj na to, co nastává.

Dívaje se ekej, nyní je tob pemnoho skryto,

Co brzo jasn spatíš, protože nedovede státi

Bh tohoto svta, peasto nazpt

Ten se vrací ke dívjšímu stavu, jenž byl zavleen ku

konci.

To ti bud známo, na tom stojí veškeré mínní,

Že kolo štstny se mní poadem msíce;

Nikdo by nebyl tušil, aniž mysl by byla mohla uviti,

Že tak vznešený muž tak brzo státi bude na konci.

Všemohoucí Pán ui, aby i onen zkrušený

Prelát povstal opt, jenž, myslím, ze závisti pokoen.

Toho ponechme, ted k jiným vcem se obrame,

Jež blízko nás nedávno se udaly a dokonaly.

30*
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O bitv. 18
)

Téhož roku obou král ímských, totiž Ludvíka Bavor-

ého a Fridricha Rakouského, zhoubný spor, jenž po osm

let celé Nmecko tžce byl tížil, svedením petžké srážky

ustává. Nebo obé tato knížata, ojska, u m-
eka Mhldorfa, ležícího v dioecesi Salcburské, 1S

) oedaleko

lnadu Dornberka a vedle eky [seny spolu se setkali a v den

svatého Václavamuedlníka 14
) velmi krutou bitvu svedli. Tehda

Ludvík ml a Bebou na Bvé stran .lana. krá - ho, Jin-

dicha, vévodu Bavorského, zet tohoto krále, a Bernarda,

rodu Slezského; ' i hrabat pak a šlechtic / rozliných kn

byl poel veliký. Poítalo pak se oa stran Ludvík

i Bel koní, na nich/ Bedli urození mužovi aách, zá-

stup pak pších a lukostelc, jak Be vykládá, Bpoten byl

na tyi tisíce; b druhé ]»ak Btrany Fridrich ml i sebou

bratra Bvého Jindicha, vévodu Lak . a etné vojsko

bojovník, tisíc tyi sta muž ml s sebou téžkoodnc,

pt tisíc Uhrv a pohan, také s ním bylo pemnoho pších,

kteí jej mužn podporovali. Vojsko tohoto Fridricha byl

velmi bezpen položilo na pahorku a denn oekávali

bska píchod vévody Leopolda, bratra téhož Fridricha.

Nebo tento vévoda Leopold byl b Bebou bska pivedl

tisíc dv sté muž tžkoodných s etným zástupem, ale pi-

raziti ku bratrovi, králi Fridrichovi, bránila mu eku mezi

nimi tekoucí. Bavorm poíná Be nedostávati zásob, ale Ra-

kušané mli jich pebytkem. Když tedy oboji teto vn

proti BOb nepátelsky leželo, a nikdo z obou tch vojsk

hýbal se k rozhodnému boji, vešel duch síly
18

) v .lana. ki

ského, jako v Samsona, takže pede všemi svými .šlechtici.

kteí byli pítomni, takovouto pronesl re: Hle, zde jest onen

bitv 11 Mhldorfa Brom. Pfannenschmidt, l» Schlachl bei

.Miililtl.il. II >i
. III :i IV. a k tomu Weech, Krit Bemerknngeo, tamie

: I> Bchlacht bei MQhld MJÓG.
literaturu ji/ díve citovanou; srovn. I

tni v bitré Mflhldorfské . . . PAM. XII .

-

.mi.

1 Bernard byl knížetem Foi S esku.

Podle ki.i ii. 19.



Bitva u Miihldorfa. 469

Fridrich, vévoda Rakouský, jenž mn pi zvolení mém, které 1322

jsem ádn penesl na osobu pana Ludvíka, krále ímského, Sept. 28.

zde pítomného, vynasnažil se posud brániti na porok mého
království ; íši až posud násilnou vládou se piioval si pod-

robiti ; této násilnosti nebo mého života nyní zajisté musí

býti konec. Samého krále Ludvíka tento král pobízí k boji

a veškerému vojsku rozkazuje, aby nazítí bylo pipraveno.

Když nastalo ráno, král eský vyslechnuv mši a posílen jsa

díve nejsvtjší svátostí oltání, mužn boj se svými poíná
a šastné [jej] dokonává, vítzství získává. Není pochyby, že

svatý Václav, patron eský, se svou ochranou tehdy byl pí-

tomen, o jehož svátku kníže vlasti jeho bojoval za mír, za

život a za vlast. V této velmi kruté bitv, jež trvala skoro

celý den, zajat král Fridrich še svým bratrem Jindichem a

zabito veliké množství bojovník. Tak tedy král Ludvík, spo-

léhaje na božskou pomoc, pispním krále eského Jana toho

dne palmu vítzství nad nepáteli slavn získává. Se strany

obou vojsk, jak se vykládá, 1100 muž zabitých na bojišti

nalezeno mrtvo, mezi nimiž nalezen jest ech Plichta, pán

statený a slavný 1T
) ; koní ti tisíce bylo zabito. Z vojska Fri-

dricha Rakouského krom zabitých v bitv zajato jest tisíc

tyi sta mužv urozených, ostatní dali se na útk. Ale i sám

Fridrich Rakouský zajat skrze Fridricha, purkrabí Norim-

berského, a od nho pedveden králi Ludvíkovi, od krále sa-

mého doveden skrze námstka Viléma na hrad, jenž slov

Truisnicht, 18
) a tam uvržen v okovy. A snad z jakési pedtuchy

tento hrad tímto jménem Truisnicht, 10
) což se vykládá nenadále,

pojmenován jest, protože Rakušané a jiní pemnozí o svém

vítzství byli takka jisti a zem nepátel, jako by již jati

byli, mezi sebe jakýmsi losováním ped poátkem bitvy d-
lili, neznajíce, co psáno, že rozmanité jsou výsledky válek

a že vítzství je z nebe. 20
) Jindich pak, vévoda Rakouský, je-

muž bylo naped ureno, že se stane králem eským, sedí

,7
) Plichta z Žirotína, o némž zmiuje se také pídavek ke kro-

nice Dalimilov ve FRB. III., 228.
1S

; Trousnice (Trausnitz).

19
) Jak se Loserth (str. 420., pozn. 2.) domnívá, mlo by se ísti

„Triisinicht".

-"t 1. Machab. 3, 19.
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zajat na královském hrad Kivoklát. To jest poátek neštstí

rodstvi Rakouské! i jkého, jež po šedesáte let nad mnohé

zem kvetla bohatstvím, módamírem. Posudzem tyto mají svo-

bodny ti vlastní bratí jako vévody: Leopolda, Ottu. Al-

brechta; ti bedliv o to usilují, aby oba jaté své bratry

z vzení vyvedli. Král Jan dvacátého dne po vítzství do

Prahy vchází, s radostí uvítán, knžstvo pje, zvuk zvonu

zaznívá, lid se raduje, celé msto se veselí.

Jest tedy Praha veselá a veselím naplnna,

V celé zemi stává se toto vítzství známým.

A v každé vsi vzdává Be chvála a est Ludvíkovi

A králi eskému ; b chválou zvuný mu

Vzdávají lidé potlesk. ž<- dal popud k hojí.

Jen Rakušané iní sobe žalostný zpv,

/tratili toho, s nim/, jakožto králem stáli

:

Tak vévoda Jindich a rovnž král Fridrich

Odvedeni v zajetí, nyní JSOU k boji mén zpsobili.

Šedl \ hradech a chesti etzy.

Nyní vím. že osud války j«'st nejistý, že zahánni

Jsou asto nazpt, spatujeme, kteí mli zištný

A dobiv první nábh, velmi asto /

Vidl jsem na konec veselé, <> nichž ped tím, že zk

Jsou vydáni, jsem myslel a vidl je zoufalé.

Každý vící ví. že vítzství je z nebe. 1

Koho Bh chce. toho tresce, kdy/ chce. sjednocuje ne-

pát*

kv vci národa jsou pod kynutím Všemohoucího,

Jehož velebme a jemu chvály vzdávejme:

Ó králi nepemožitelný, Bože vznešený, Bože požehnaný,

Icin. abychom t v/dy chválili a milovali,

Abychom v mst nebeském pipojeni byli k svatému

aru.

Téhož roku byla peveliká zátopa vod. tak že eka M/'-

Imkrál vystoupila ze svého koryta a po rovinách peširoko

rozlévajíc, pole hubic pevelikou škodu na osení zpsobila.

Jest také tohoto roku v nkterých krajinách Rýnských pe-

veliká drahota chleba, tak Kolíne [nad II.] míra žita,

jel \ Praze slov strych, prodává se /a kopu groš praž-

Bkých.



Získání Chebu. Propuštní Jindichovo. 471

Téhož roku Jan, král eský, v msto a zemi Chebskou 1322

za dvacet tisíc hiven, od Ludvíka, krále ímského mu v zá-

stavu danou, a v jiná ti msta íšská, jemu podobn za jiné

dluhy v zástavu daná, totiž Altenburk, Cvikov a Kamenici,

jménem íše se uvazuje 21
) a odtud opt v den svatého Mar-Hot. li.

tina
2a

) do Lucemburka se ubírá a Jindichovi mladšímu z Lipé23
)

správu království svuje.

Kapitola Xll

Rok Pán 1323. O osvobození vévody Rakouského a vyhnan-

ství králové eské.

Léta Pán 1323 v den narození Kristova 1

) Jindich, vé-

voda Rakouský, roku minulého v bitv zajatý, jenž želez-

nými okovy jsa spoután po osm nedl na hrad Kivoklát

byl ležel, pomocí úmluv a vyjednávání pišel do Prahy, dru-

hého dne odtud odešel a navštívil své dva bratry vévody

v Rakousích ; kteížto když na podmínkách a úmluvách od

tohoto vévody jatého uinných nechtli pestati, vévoda Jin-

dich dostáti chtje slovu, kteréž byl slíbil, v dívjší vazbu 1323

dal se dobrovoln uvrhnouti v den svatého Matje apoštola. 2
) Fei.r. 24.

V následující pak svátek svatého Bartolomje 3
) králové Uher-

ský a eský, totiž Karel a Jan, na hranicích království u Ho- Aug.

lie spolu se sešli. Tam mezi jiným pátelským jednáním,

21
) Listiny o odmn krále Jana za služby Ludvíkovi prokázané

viz v Reg. III., . 801-809.
- 1

) Dne 11. listopadu.

- 3
) Synovi Jindicha staršího z Lipé; manželka jeho byla Anežka

z Blankenheimu, píbuzná krále Jana.

XII. J

) Dne 25. prosince 1322. Kroniká poítá nový rok od Vánoc.

2
) Dne 24. února 1323.

3
) Sv. Bartolomje pipadá na 24. srpen, ale toho dne Jan nebyl

ješt na míst. Dne 22. srpna byl doma v Praze (Reg. III., . 894),

od 28. srpna do 13. záí v Brn (tamže . 896, 899—905), a teprve

potom vypravil se (pes Holi?) do Hodonína, kde dne 18. záí vydává

listiny (Reg. III., . 907, 908) o vespolném dohodnutí s vévody Ra-

kouskými (kteí snad i s králem Uherským zstali v nedaleké Holii 1

:

srovn. FRB. IV., 264, pozn. 7. a Weech, 22—23, pozn. 78.
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i :;-_•.. spolek mli, ujednáno jest, že tyž Jindich, vévoda

Rakouský, osvobozen byl ze Bvého zajetí. Slíbil pak tyž Jin-

dich, vévoda Rakouský, Janovi, králi eskému, dáti d<

Tisí<- hiven stíbra4
) a v/dáti se nkterých krutých pivili

Méli vévodové Rakouští u sebe nkterá privilegia velmi

mocná, \ nichž jim vét>í pánovi v dobách Albrechta,

krále ímského, otce vévodu Rakouských, "'tne písahy a

sliby nerozvážn byli uinili.') Toho všeho zárove s privilegii

Jindicha, vévody Korutanského, jež ml na královsl

vévodové Rakouští slíbili, ./dají: a tak na ujištni

tchto slibu králi eskému dáno v zástavu msto L

tkem Vitorazí a jinými tvrzemi m msto Znojmo s hradem,

jež ped tím <id království bylo odtrženo, králi vráceno a

opt sjednoceno s královstvím.6
)

Téhož roku v den Velikononí, jenž tehdy pipadl na

irt.2i.27. bezna, Eliška, králova Óeská, porodila zárove dv dce-

rušky dvojátka, Annu a Elišku, v Honb \ Bavoích. I

nila pak táž králová Hospodinu slib v mé pítomnosti, že

druhorozená Eliška pod Blibem ádu Cisterciáckého stál

má jeptiškou.

Apr. 4. Téhož roku v den Bvatého Ambrože biskupa7) Václav,

prvorozeuec krále .lana. ddic králové ského, na rozkaz

otcv / ech odveden do království Francouzského, kde v Pa-

íži sl<r/e Marii, královou Francouzskou, tetu svou, pijat a

ádné vychováván. Témuž osmiletému chlapci tam dívka jmé-

m ni Blanka, Bestra Filipa, krále Francouzského,8
) z rodu krá-

lovského zasnoubena. Svrchu eená Maria, žena prostá, pro-

výplat] zastavena Janovi mi •

, o nichl

Be kroniká níže zmiuje.

•) Míní se ;i>i slilp. (I;in\ r. 1806 králi Albrechtovi, že jen nkterj

/ jeho -um bnde králem eským (FRB. IV.. 264, pozn. 10
;

privile

niili Jindicha Korutanského mínna a»i Bmlouva mezi nim Frid-

richem Rakouským r. 1818 o pomoci k dosažení trnu eského Ri

.'. L18, 124 .

• " politickém pozadi tohoto dohodnuti Brom. Weech na n. m..

ichmannovi str tct. Novotnj

Dne i dnbna.

Blanin byl Karel z Valois, jehož bratr Filip byl

pannjfcfho krále francouzského, Karla IV Krásného. Satek Václarv
- Blankou -Limu asi - nebo 16 kvtna FRB. IV. H



Satek Karla (IV.). Založení kláštera Králové na St. Brn. 47:;

stoty holubicí, v den svatodušní 9
) slavn korunována za krá- 1323

lovou Francouzskou.

Okolo téže doby v den svatodušní, jenž pipadl na 15.ial.i5.

kvtna, Alžbta, eená králová Hradecká, založila blízko Brna
klášter jeptišek ádu Cisterciáckého, jejž nazvala Dvorem
Mariánským. 10

) Okolo téže doby Ludvík, král ímský, man-
želsky spojil svou dceru n) s Fridrichem, mladším markrabím
Míšeským. Jitka pak, dívka desítiletá, dcera krále Jana, jež

v dom vévody Míšeského jako nastávající nevsta skoro

celý rok byla zstávala, poslána zpt do ech ne bez veli-

kého podivení mnohých a nelibosti. Okolo téže doby týž král

Eímský Ludvík synovi svému prvorozenému osmiletému ode-

vzdal markrabství Braniborské, 1
'-) pirozených knížat íbavené,

a manželsky jemu zasnoubil dceru Krištofa, krále Dánského.

Téhož roku Jan, král eský, v den svatého Jakuba apo- m 25.

štola 13
) pišel do Prahy, vrátiv se z Lucemburka, desátek pe-

nžitý vybral ode všech mst svého království, berni pijal

ode všech, a tak s nákem chudých sehnal velmi veliké pe-

níze. Když pak král nkteré dluhy byl zaplatil a nkteré

tvrze od pán zpt vykoupil, opt v den svatého Havla 14
) králoct. ifi.

vrátil se do svého hrabství Lucemburského.

Po celý ten rok echy staly se takka bezhlavými a

osielými; nebo nemly biskupa, krále ani králové. Nebo
biskup posud jest držen u kurie Eíraské jako by v zajetí,

král mešká v hrabství Lucemburském, králová pak se temi
svými dcerami meškala v krajinách Bavorských. Táž pak

králová Eliška, pravá ddika ech, jakkoli z kmene králv

eských pochází a pekrásnými ddici jest ozdobena, pece ná-

9
) Dne 15. kvtna, viz o tom již v pedešlé kapitole.

10
) Zakládací listina jest ze dne 1. ervna 1323 (CDM. VI.. . 229

;

jest to tzv. Králové klášter ua Starém Brn (nyní Augustiniánm pro-

pjený).
n

) Jménem Mathildu; úmluvy o tom (s pominutím Jitky, dcery

krále Janaj uinny již dne 24. ledna 1323 (Weech, str. 114— 115,

Reg. III., . 841).

ls
) Srovn. Weech, str. 20—21, Bachmanii, str. 766, Novotný, str. 90.

ls
) Dne 25. ervence; již dne 24. ervence vydává v Chebu (patrn

pi návratu do ech listinu pro klášter Osecký (Reg. III., . 887);

z Prahy pak nastoupil cestu na Moravu (srovn. svrchu pozn. 3.).

u
) Dne 16. íjna.
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tikem nenávisti nkterých panu zakusila nejkrutjších pro-

následování. Ona zajisté naléhá na krále Jana, by králov-

ství rozptýlené opt Bébral, ctnostn, spravedliv a zbožn

žil: to uchvatitelm království poskytuje podnt k noná-

visti. Pro&ež «ma. aby >e vyhnula nebezpeenství smrti, jest

v.- vylmanství v zemích cizích. Zstává tedy v Bavofích jako

••izinka. pražádné podpory nemajíc z celého království na

vydaní. Bylo tak naízeno ",i krále, aby králova žádného

platu ani u/itku nebrala, až by Bama 3e vrátila do králov-

ství. Ludvík pak. král ímský, Btrýc, jakož i Jindich,

voda Bavorský, ze této královo, mnohé pátelské služby po-

vinnosti a vlídnosti této opuštné králové Štde Be -nažili

prokazovati, a jak jsem já sám vidl, mnoho útchy 8 velikou

úctou ji poskytovati.

Téhož roku dno -ji;, listopadu zemel Fridrich, markrabí

MiSenský, lantkrab Durinský, u) vnuk císae Fridricha, syn

lantkrabéte Albrechta, na hrad, jenž slovo Wartburk. Tento

Fridrich, markrabí Míšeský, \ dube svého mládí BtaJ

velmi povstným, tak /« obecné proroctví o oém velmi da-

leko v,, rozšíilo.
:

> Slýchal jsem asto, když jsem býval malým

chlapcem, /o touto markrabí Fridrich bude mocným císaem

a v knžstvo podivuhodné vci vykoná; i vykládal lid

mezi lopatkami na zádech má dobe znaly zlatý kíž. Nic

vsak z toho nebylo pravdivé a nestalo se, ba podivný, jakož

i politování hoilný osud pipadl na tohoto markrabí. Tehda

i

Adolf, král ímský, tohoto markrabí Fridricha pivedl v tak

velikou nouzi, žo v celém markrabstvl Míšeském ueml ani

jediné tvrze, ani vlastního kou. na nmž by Bedl, ale jako

psanec a uprchlík ve vlastní zemi po svých dvrných

pátelích sam poteby na živobytí po mnoho dm >i vyže«

ival. 17
) Kdy/ pak upadl > douzí, jal se sám

Markrabí Fridrich derFreidige ili mít der gebissenen Wai

dne it. liatopadu 1824; <> píbuzenských jeho pomrech Brom
!.u ku. I., kap \l.\li . pozn. 8

o Díl se kroniká zmiuje, rozšíila -<• >> Fridrichovi

p smrtí Kooradina ^-tant*! kdj pívrženci Stauftti /sáli

Fridricha b výprav do [talie I l;B I\ . 266, poxn i

1 .. -• ,; : - 1\ -ki lni do Durinska

r. i
•_".'•'.. n ni/ krouikái vypravuje v len. I., kap. XI. V 11.: Fridrich byl

potom nucen delší dobu tráviti mimo své eemé.
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tropiti posmch. Sám pišel k jakémusi pastýi, jenž pásl 1323

stádo na niv, jemuž takto vece: Prosím t úpnliv, vztáhni

ruce své a zajmi m. Pastýi pak, když vyhovl žádosti

mluvícího, jehož nikterak neznal, a jej za cíp šatu na zpsob
zajatce držel, markrabí vece takto: Nyní vykládej všem tu

e, že jsi ml v zajetí markrabí Míšeského. Na ta slova

pastý užasl a píhodu všem vypravoval. Posléze po smrti

Adolfa, krále ímského, tento markrabí Fridrich získal všecku

svou zemi nazpt a pozvedl se opt mocn a nejen ínar-

krabství Míšeské, ale i Durinsko pod své panství až do své

smrti si podrobil.

Toho roku o vigilii svatého Urbana 18
) byl v noci tak veliký m.U.

mráz, že zniil osení, révy a vinice.

Kapitola XIII.

O svárech rozliných knížat a smrti nkterých a v mnohých 1324

píhodách. Rok Pán 1324.

Léta Pán 1324 pro mírnost zimy a léta o teplot a

vláze obilí a víno i ovoce strom velmi dobe se urodilo, le
že krupobití a blesky na rzných stranách svta jak zabitím

lidí, tak poškozením plod porznu peveliké škody uinily.

Dne 29. dubna krupobití potlouklo jednoho dne okolo klá- Apr. 29.

stera Zbraslavského nkteré osení a ti lepší vinice. A což

se zídka stalo, o vigilii svatého Havla 1

) tolik bylo blýskání

a hrozných ran blýskajícího hromu v kláštee Sedleckém, že

tam skoro všickni rnmši v úžas a vytržení pivedeni. Oct. 15.

Toho roku okolo svátku Zvstování Marie.-) králová Fran- Mart, 26.

couzská, sestra Jana, krále eského, pi porodu zemela a

dstojn pochována u sv. Diviše. Po jejímž pohbu Jan, král

eský, do Paíže pišel a s Karlem, králem Francouzským,

svým bratrancem, dstojnou pohební slavnost vykonal. Smrt

mladistvé králové této zde proto jsem zaznamenal, protože

s ní velmi mnoho se stýkav poznal jsem, že jest žena ctnostná.

•*) Dne 24. kvtna.

XIII. x
) Dne 15. íjna (sv. Havla =16. íjna).

2
) Zvstování p. Marie jest 26. bezna; královna Marie zemela

dne 26. bezna 1324.
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; I ulekl jsem se prudce, kdy/ jsem oslyšel, že tento mladic

kvét, mající mrav stái, tak náhle byl podat Tato dcera

Jindicha, králova Francouzská, zemela v osmnáctém

ho veku.

Když tato zbožná žila, povídala mi Bvá tajemství

Pemnohá; nadal jsem se, že ostáti po dlouhou píjemnou

Doba musí, když takové království držeti bude.

Nadje /klamána, jiný osud jí pipraven, smrt.

Smrt pipravena, osud zmnn, nadje /klamána.

To jest dílo smrti, že uštkne, a údl osudu

Odstrauje, nadji odmítá; totpatrno, kdy/ zlá smrt pe-

mohla

Život tak mladistvé paní. Ai>> ona mohla -

Království nebeského, 8 dvrnou prosbou prosím, Maria,

Ježto jsi pramenem slitování, pispj, Maria. Marii

t» mysli svtská, viz, že i všecko marné

Jest, co ty vidíš, ty právem po cmi pomíjejícími,

Viz, že tato pani padá náhlou zkázou,

Od smrti tak Be u, abys / poklesku se napravila.

Apr. ^'i.
Toho loku na zítí po Bvatém Jií8

) spatil jsem Blance

vycházející a na naši polokouli vystupující Be zatmíti, ale

zatmní toto potrvalo po dobu sotva jedné hodiny.

Toho roku o svátcích svatodušních 4
) Ludvik, král ímský,

pojal za radnou cho d< ieru hrabte Qanavského a Holland-

Bkého, dívku mladinkou.

V téže dob b Ottou, vévodou Dolních Bavor, dcera hra-

bte Julišského i \ manželský satek jest spojena

Toho roku Bpor mezi papežem .lanem WI1. a mezi Lud-

víkem, králem ímským, jenž byl utajeny, stal se všem známý, a

z nho ve Bvaté matce církvi ku pohoršení peveliká roztržka vy-

:la'i Ti proti Bob vzájemné processy zahajují, je/ všade

dabna; Bvátek -\. Jii staen toa dobou v di

dne 23 dabna; dne 24 dabna t. r bylo ratméní slánce skat)

. pipadly toho roka aa 8. cernia, ale satek

Ludrikái staen byl v K . . I n. K |i/ •-'•'>. února 1824; choi jeho Mai

byla dcerou hrabete Viléma Hollandakého.

lula Richarda.

imto spoi ii "ii Biezler, l>i> liter. \N ider-

/m /cit Ladwiga d. B. <v Lipsk K Moller,
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ohlašují, a v tchto processech, jak toucím patrno, zákonv a 1324

práv se dovolávají. Papež ve svém processu nenazývá Ludvíka
králem, ale uchvatitelem íše. a naopak Ludvík v kterési appel-

laci, již složil, jmenuje papeže arcikacíem. 7
) Z tohoto nebez-

peného sváru povstává pohoršení v lidu, nastává znepokojení

v knžstvu; tak tedy papež proti králi pobízí krále a kní-

žata, a král proti papeži neposlušností se vzpírá. Oba uprázd-

nná biskupství v Nmecku udlují, a jak dnes bohužel je

patrno, pi mnohých hlavních chrámech blud trvá; a nejen

v Nmecku, ale ješt více i Lombardii. Pemnozí osvícení

mužové, jakož i nkterá msta stavjí se proti papeži a klí
církevních lehce váží, ti, kdo sklíeni jsou vazbou kletby;

proti nkterým z nich, jako totiž proti Canovi, 8
) správci Ve-

ronskému, a proti mstu Milánskému jako proti buim pa-

pež nkolikráte vyslal vojsko bojovníkv, aby aspo hmotným
meem pokoil [ty], jež si nemohl podrobiti mocí duchovní.

Doslýcháme, že vojsko papežské již nkolikráte bohužel od

nepátel bylo poteno, proež zárove žádejme a rceme takto:

ícT církev, Kriste, a vecT zbožnou lodiku

Petrovu, aby ponoíc se nezahynula, ale ui, aby odtud

rozptýlen

Eozkol ustoupil, aby jí v budoucnu neškodil.

O processu papežov proti králi ííímskému Ludvíkovi.

Aby pak všem píina sporu, který jest mezi papežem

Janem a Ludvíkem, králem ímským, mohla býti zejmá,

D. Kampf Ludwigs d. B. mit d. roní. Kurie (v Tubingách i*7 (

.» — li

novjší literaturu registruje Loscrth G. d. spát. MA. Btr. 26<5— 267. Ve

sporu bželo o nároky papežovy, že jemu v dob uprázdnní íše náleží

její správa (zejména Itálie), a smí-li zvolený král beze schválení papež-

ského ujmouti se správy íše. Spor stal se akutním po vítzství Lud-

víkov u Xliihldorfa a byl záhy komplikován pohoršlivou rozepí pa-

pežovou s Minority, kteí z asti hledali u Ludvíka ochrany.

7
) Appellace Ludvíkovy proti Janovi XXII. byly zejména dv, první

prozatímní v Norimberce dne 18. prosince 1323, druhá v Sachsenhausen

dne -2-2. kvtna 1324 (srovn. Priesack, Zur Sacbsenháuser Appellation

Ludwig's d. Bayern, ZKG. XVII.. 72 n.); náš kroniká míní asi ap-

pellaci první.

Cane Grande della Scala.



Kronika Zbraslavská, kn. II.. kap. XIII.

1334 chtl jsem zde papežský process proti Ludvíkovi vznesený

slovo od slova zaznamenati.

1323 Biskup Jan. služebník služebník Božích, mileným synm
kapitule kostela Pražského, pozdravení a apoštolské pože-

hnání. Nedávno proti milenému synovi, vznešenému muži

Ludvíkovi, vévodovi Bavorskému, proto že, a volba jeho za

krále ímského, jenž má býti povýšen za císae, skrze n-
které, kteí prý mají hlas pi takovéto volb, nesvorné vy-

konaná od stolice apoštolské — jíž, jak známo, pináleží zkou-

mání, schválení, pipuštní a též zavržení a odmítnutí tako-

véto volby i osoby vyvolené — nebyla schválena ani též za-

mítnuta, ve správu ízení království neboli císaství ímského

se neuctiv a nenáležit svou osobou i skrze jiné uvazoval, na

radu bratí našich a z plnosti moci apoštolské u pítomnosti

hojného množství vících, totiž dne 8. íjna, uinili jsme

process obsahu nížepsaného

:

Biskup Jan, služebník služebník Božích, pro stálou pamt
té vci. Pozorujíce, že neodporuje-li bludu ten, jemuž odporovati

pináleží, zajisté vzniká domnnka, že s ním souhlasí, a že

obyejné se potlauje pravda spravedlnosti, odjímá-li se jí

dobrodiní vhodného obhajování: zajisté nechceme ani souhla-

siti s bludem zavrženíhodným zanedbáním odporu, ani trpti,

aby nedostatkem záštity náležitého bájení utlaována byla

spravedlnost nevsty Kristovy. Dávno zajisté, když smrti

slavné pamtí Jindicha, císae ímského, íše ímská byla

uprázdnna, knížata duchovni a Bvtská, jimž — po nkdej-

ším penesení skrze stolici apoštolskou eeného císaství od

ek v osob vznešeného Karla na Nmce — náležela volba

budoucího krále ímského, jenž potom za císae by ml býti

povýšen, když hlasy jejich na rzno byly rozdleny, nesvorn,

jak se vykládá, zvolili dva, ani nkteí z nich na mileného

Byna, vznešeného muže Ludvíka, vévodu Bavorského, nkteí

pak na mileného Byna Fridricha, vévodu Rakouského, jme-

nujíce a volíce je za krále ímské, nesvorn obrátili

hlasy. Ale svrchu eený Ludvík,— aod nás, (jemuž, jak známo,

takovéhoto zvolení jeho, jak svrchu pedesláno, nesvorn vy-

konaného, i osoby jeho zkoumání, Bchválení a pipuštní i za-

vržení a odmítnutí pináleží), volba svrchu eená nikterak

nebyla pipuštna, ani osoba jeho schválena, — jakož zejmá
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povést prohlašuje a obecná patrnost skutku ukazuje, nevy- 1323

hleclávaje, jak by ml, vstoupiti na vrchol dstojnosti tako-

véhoto království nebo císaství branou, ale spíše jinudy, ne-

víme, jakou veden nebo spíše sveden byv radou, jméno

svrchu eeného království ímského a název královský si

osobil, akoli, než osoba jednoho z nich obou stolicí apoštol-

skou by byla schválena neb odmítnuta, žádnému z nich obou

zvolených nebylo dovoleno osvojiti si jméno a název svrchu

uvedený, ježto ani zatímné nejsou králi ímskými, nýbrž

[jen] za krále zvoleni, aniž mají pokládáni býti za

krále ani králi též býti jmenováni. Týž také Ludvík, nespo-

kojuje se tím osvojeným názvem, v ízení práv eeného
království a císaství na tžkou urážku a povržení Boha a na

zejmou kivdu církve ímské, své matky, (jíž, jak známo,

ízení tohoto uprázdnného císaství, jakož i v pítomnosti

jest uprázdnéno, pináleží i. nemén i na pohoršení pemnohých

a na zmatení a urážku obce a na škodu své duše. vskoiti

a v n se vmšovati neuctivé a nenáležit až posud opovážil

i opovažuje, vymáhaje a pijímaje pod svrchu eeným
názvem královským osobn i skrze jiné písahy vrnosti v N-
mecku a nkterých krajinách Italských jak od osob církev-

ních, tak i svtských, manúv to íše, a o dstojnostech, hod-

nostech a úadech k rozhodování téhož ímského království

nebo císaství pináležejících dle libovle své rozhoduje (jakož

v téchto nejblíže minulých dnech uinil rozhodnutí o mar-

krabství Braniborském, jež prvorozená svému skuten ve-

ejn odevzdal), a vykonávaje též nkteré jiné vci. o nichž

nelze pochybovati, že k ízení téhož ímského království a

císaství pináležejí. Nad to nepátelm této církve ímské,

jako Galeazzovi cle Visconti a jeho bratím, akoli jsou pro

zloin kacíství od svých píslušných soudc, jakož vymáhala

spiavedlnost, rozhodujícím nálezem odsouzeni, a nkterým

jiným odbojníkúm církve svrchu eené se neostýchal a neostýchá

proti církvi svrchu eené na tžkou kivdu velebnosti božské, po-

vržení této církve a zkázu své duše initi se píznivcem a obháj-

cem proti eené církvi, jež provádí proti tmto odbojníkúm práva

císaství a záležitosti víry. My tedy tak drzé smlosti, aby

zvyk tak zhoubný se nerozmohl, pro budoucnost zabrániti,

a jakož pináleží ku povinnosti našeho apoštolského úadu,
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spravedlností nevsty Kristovy po té stránce bájiti, a

ného Ludvika b tak nebezpeného scestí Miniu na cestu

pravdy opt uvésti chtjíce a uvažujíce, že k jeho píto

oosti — ku pedložení jemu osobn toho, ím by mohl a

mél odveden býti od vcí díve eených — nikterak bezpený

není oteven pístup, a Že ve vcech svrchu pedeslaných

jest "'nava. že by bezpochyby prodleni zpsobilo nebezpe!

a zatajování škodu: na opatení ohledn pedeslaných pe-

Btupkv a na zamezení jejich nížepsanj y pu<<>!) na radu bratí

našich a z jisté vdomosti a z plnosti moi apoštolské si vy-

volivše, svrchu eeného Ludvíka u pítomnosti etného množ-

ství vících obsahem tohoto listu napomínáme, nemén j<

pod mocí svatého poslušenství a trestem vylouení / církve,

iv nž chceme, aby upadl již tím, neuposlechne- li
-

takovéhoto našeho napomenuti) / moci apoštolské ukládajíce,

aby v dob tí msíc, poítajíc od data tohoto listu, což

ií na íadu týchž bratí za konenou lhtu urujeme, ode

Bprávy, podporováni a obhajování eeného zcela se zdržel

a ustal, ;i správy samé osobou svou ani skrze jiného ni

jiné se více neujímal, le teprve tehdy, až se stane, ze ta-

kováto jeho voíha. jez prý o není hýla vykonána,

jeho stolici apoštolskou bude schválena a pipuštna, a aby

to. cu od nho po piosobenl sob vzpomenutého názvu ve

inách svrchu pedeslaných bylo podniknuto, — ponvadž to

(tebas bj lo provedeno ve skutenosti) po právu není platné, ježto

podniknuto Bylo od toho. jemuž právo proveden: nenále;

ani nenáleží, hledl ve lht svrchu eené, pokud dovolí

možnost, skutené odvolati, zjevné jemu listem pítomným

oznamujíce, bude-li ve vcech pedeslaných,

lht svrchu eem'' mají býti provedeny, nedbalj a zdlou-

havý, my proti nmu ku prohlášení trest, v nž pro pede-

slané zejmé pestupky patrn upadl neb upadne v budouc-

'i. i jinak postupovati budeme, kolik raditi bude sprave-

dlivost, nehledíc k jeho nepítomnosti. Veškerým tedy pa-

triarchm, arcibiskupm, biskupm i jiným osobám církevním

rýnikolí pod troštem zastavení úadu a dchodu, iv :

chceme ab) upadli samým inem, kdyby ve lht svrchu

uého rozkazu našeho skuten nehledli upo-

echnouti), a jakož jim. tak i všem a jednotlivým mstm,
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obcím a jednotám, jakož i osobám svtským kterýmkoli, a 1323

jsou jakéhokoli postavení nebo stavu, by i královskou nebo
jinou jakoukoli hodností vynikaly, mocí svatého poslušenství

a pod trestem vyobcování z církve na osoby a interdiktu na
zem jejich, jakož i zbavení výsad jakýchkoli, apoštolských

i císaských, a lén, jež drží od církve nebo íše, co nejpís-

nji ukládáme, aby svrchu eeného Ludvíka ve vcech pe-
deslaných nebo jiných, dotýkajících se správy království nebo
císaství, jako krále nebo zvoleného za krále ímského, —le
by a pokud by se pihodilo, že by eená volba i osoba jeho

stolicí apoštolskou byla schválena a pipuštna, — v niem ne-

poslouchali ani nedbali, aniž jemu v emkoli, co ke krá-

lovství díve uvedenému se vztahuje, poskytovali pomoci,

rady nebo pízn, bez ohledu na to, jestliže oni nebo

nkteí z nich se eenému Ludvíkovi jako králi nebo

zvolenému za krále ímského k tomu zavázali písahami vr-
nosti nebo jiného jakéhokoli druhu, (kteréž zajisté vykonáva-

jících je nezavazují, ponvadž vykonány byly tomu, jemuž

nikterak vykonány býti nemly, a beze škody na vné spáse

zachovávati se nemohou, jež nicmén pro výstrahu z moci

apoštolské odvoláváme a prohlašujíce je za zrušené a ne-

platné rozhodujeme, že neváží a nemají nijak býti zachová-

vány); nebo jestliže díve eenému Ludvíkovi nebo komukoli

jinému, spolen nebo zvlášt, listy téže stolice v jakékoli

zpsobe nebo vyjádení slov bylo nebo bude povoleno na

píšt, že nemohou býti vyloueni z církve nebo suspen-

dovány nebo že jejich zem nebo místa nemohou býti stížená

interdiktem, o kterých [listech] chceme, aby proti pítom-

nému našemu processu v niem jim nepomáhaly, ale pokud

se tohoto týe, aby moci vbec pozbyly. Tím pak, co pe-

desláno, my nikterak nezamýšlíme ani nechceme se zavazo-

vati, že bychom nemohli ku prohlášení eených trest v

i jinak proti eenému Ludvíkovi, pokud trvá takovýto odklad, '

pistoupiti, jak bude spravedlivo a nám se uzda za prospšné.

Aby pak takováto pe naše v obecnou známost samého Lud-

víka i jiných, jichž se týe, byla uvedena, listy ili blány

tuto pi obsahující v chrám Avignonském dáme zavsiti nebo

na veeje tohoto chrámu pibiti, jež pi samu takka svým

zvuným hlášením a zejmým soudem ve veejnost uvedou, aby

Kronika Zbraslavská. «»*
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ISM týž Ludvík a jiní, jichž tato pe se dotýká, nemohli pedstírati

nižádné výmluvy, že se k nim nedostala nebo že jí neznali,

ježto není pravdé podobno, aby pokud se jich týe, zstalo

neznámo nebo skryto, co tak otevené všem se vyhlašuje.

Chceme pak a z moci apoštolské naizujeme, aby takovýto

process téhož Ludvika nebo jiné díve totene zabavoval, svíral

a M dotýkal, jako by jim osolme byl ohlášen a slavnostn do-

ruen, bez ohledu na jakékoli ustanovení, vydané naproti tomu

skrze naše pedchdce, papeže ímské. Nikomu tedy z lidí

vbec nebudí/, dovoleno tento list našeho napomenutí, roz-

kazu, uložení, odvolání a naízení porušiti nebo v drzé Bi

losti proti nému vystoupiti; jestliže však by se nkdo o to

pokusiti odvážil, vziž, že upadne ve hnv Boha všemohoucího

a svatých apoštol Petra i Pavla. Dáno v Avignone v pa-

láci biskupském dne 8. íjna, osmého roku našeho pap<

Proež opatrnosti vaší listem apoštolským moci poslu-

šenství písné naizujíce ukládáme, abyste, co pedesláno a V/B

-vrchu eeném processu obsazeno, pokud na vás nále/i. i v\

dami pevn zachovávali i se postarali, aby od knžstva msta
i dioecese Pražské i jiných poddaných biskupství Pražského

bez porušeuí zachováváno bylo, a nemén abyste svrch

B

ený process v toených mst i dioecesi, Bvolajíce zvi

k tomu a též shromáždíce knžstvo i lid kteréhokoli místa.

kde takovéto prohlášení se bude konati, dali slavnostn pro-

hlásiti, dadouce o takovém prohlášení psáti veejné zápisy,

nám je, jakmile se to bude moci pohodlné státi, odešle!

Oznaíte nám den pijeti tchto ListA, I cokoli byste mínili, ze

\ té vci teba vykonati Dáno v Avi-mme dne i». íjna

osmého roku našeho papežstvj

Prohlášeni papeže -lana o Blyšenl zpovdi.

1;i -j, Biskup Jan, služebník služebníka Božích, ctihodným bra-

tím patriarchm, arcibiskupm, biskupm a mileným sy-

nm knžfm, k nimi tento list pijde, pozdraveni a apo-

•) T • - rjna '•- Jeti to t /v první process Jána XXII
]>r<>ti LadvikoTi; :. ledna ledová] drahý, 19 bezna 1114 byl

Ludvík exkommanikováa .i n. cerrenoe ibnvea rtech prav ne koraná
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štolské požehnání. Nádoba vyvolená, uitel vynikající a 1321

znamenitý kazatel, jehož kázaní pouilo veškeren svt, pe-

uje o to, aby zkrotil osobivou odvážlivost tch, kdož spolé-

hajíce na vlastní opatrnost upadají v rozliné bludy, spasitelným

uením navádl nebýti více moudrým, než náleží, ale mou-
drým býti ke stízlivosti, aby vedle slov mudrcových každý míru
ukládal své opatrnosti. Zajisté dávno když mileného syna,

mistra Jana z Polliaka, u
) doktora svaté theologie, z jistých

píin na radu bratí našich v pítomnost svou jsme povolali,

vrohodná zpráva donesla k našemu sluchu, že on v nkte-
rých láncích, týkajících se svátosti pokání, nesmýšlel stí-

zliv, ale chybn, ue veejn ve svých kázáních a ve ško-

lách nížepsaným lánkm, obsahujícím nebezpené bludy.

Pedn totiž ue, že ti, kdož vyzpovídali se bratíc;, majícím

obecné dovolení slyšeti zpovdi, zavázáni jsou tytéž híchy,

jež byli vyznali, opt vyznávati svému vlastnímu knzi. Za
druhé, že pokud má platnost ustanovení : Všickni obojího

pohlaví (Omneš utriusque sexus),
12

) vydané na obecném kon-

cilu, papež ímský nemže uiniti, aby farníci nebyli za-

vázáni vyznati všecky híchy své jednou v roce vlastnímu

knzi, o nmž dí, že jest správcem fary, ba ani Bh by toho

nemohl uiniti, protože, jak pravil, zahrnuje to v sob
kontradikci. Za tetí, že papež nemže dáti obecnou moc

slyšeti zpovdi, ba ani Bh, tak že ten, kdož vyznal se mají-

címu obecné povolení, jest zavázán z téhož se opt vyzná-

vati svému vlastnímu knzi, o nmž dí, jak pedesláno, že

jest správcem fary. My tedy chtíce zvdti, je-li pravda, co

nám doneseno, pepis lánk pedeslaných témuž mistru Ja-

novi dali jsme doruiti a k obhájení se udlili jsme [mu]

") Jean Poilly, professor uení Paížského. Artikule, o nichž se

níže mluví, souvisí se spory svtského duchovenstva s mnichy žebravými,

kteí na základ širokých privilegií papežských vykonávali všecky cír-

kevní služby farám píslušející, zneužívajíce astji své obliby v lidu k vy-

drahé ziskuchtivosti. Spory zavdávaly již díve papežm píinu k za-

kroení, tu ve prospch, tu proti mnichm žebravým, ale obnovovaly se

znovu a znovu. Srvn. co o nich strun shrnul Hergenróther, Kircheng.

str. 783 n.

12
) Mínno jest ustanovení (tmito slovy zaínající) koncilu Late-

ránského z r. 1215, jímž se ustanovuje, aby každý kesan aspo
iednou v roce svému ustanovenému knzi se zpovídal.

31*
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liti plné slyšení tak ve své a eených brati našich pítomnosti

v konsistoi, jako i jinak ped nkterými z téchto bratí, od

nás k tomu ustanovenými. Avšak jakkoli svrchu eený mistr

• lánk eených a jejich obsahu snažil se hájiti, tvrdil pece,

jest ochoten viti a držeti v pedeslaných i jiných v-
cech to, co k vení a držení urí stolice apoštolská. My
ttiiy znamenajíce, že tvrzeni, hlásání a uení svrchu ee-
ných lánk mohlo by rozšíiti se na zkázu mnohých duší. dali

jsme jé bedlivé zkoumati skrze etné mistry v theologii;

t.rké my s eenými bratíími našimi mli jsme o uich bedlivé

uvažování, kterýmžto uvažováním a zkoumáním <» tom pi de*

vzatým jxsme se pesvdili, že svrchu eem'' lánky ne uení

spasitelné, ale velmi nebezpen a pravd odporné obsahují.

Kteréžto lánky všecky i jednotlivé také týž mistr Jan. kdy/

ukázány mu byly pravé dvody, odporné jeho mínni díve

chovanému, v konsistoi odvolal dotvrzuje, že ví. ze nejsou

pravdivé, ale opak jejich že jest pravda, když pravil, že ne-

dovede na dvody jemu uinné ve Bmysln opaném odpov-

dti. ProfieŽ aby tvrzením, hlásáním a uením takovým v blud,

ehož nebudiž, duše prostých lidí neupadly, všecky svrchu

teené lánky a kterýkoli z nich jakožto falešné a bludné a

od spasitelného uení odchylné z moci apoštol-ké odsuzujeme

a zavrhujeme na radu brati díve eených tvrdne, že uení

jim protivné je piave a katolické, ježto ti, kdož vyznávají

se bratím drive eeným, nejsou více vázáni tytéž hích] opt
vyznávati, než jako kdyby jinak je byli vyznali svému vlastnímu

knzi podle eeného Obecného koncilu. Pejíce pak si. aby

jty pravdy známy byly vícím a všem bludm, aby se

nevplížilw uzaven byl pistup, následujíce Šlépji blažené

pamti Alexandra IV. a Klinienta IV., papež ímských, na-

šich pedchdc. v>em i jednotlivým CO nejpísnji ukládáme,

aby nikdo eených lánku námi, jakož pedesláno, odsouze-

ných a též zavržených, nebo toho, co v nich nebo v nkterém

z nich obsaženo (jakožto toho. CO myslemi katolickými odmí-

táno býti má), neodvažoval se pidržovati nebo jakýmkoli

zpsobem jich hájiti neb uiti. Proež obecnosti vaši pípisem

apoštolským písní naizujíce porouíme, abyste všickni i každý

jednotlivý z vás \ mstech a dioecesích svých Bvolajíce obecn

knžstvo Blavnostn mu oznámili, sami o sob nebo skrze
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jiné, vše i jednotlivé, co pedesláno. My také témuž mistru 1821

Janovi jsme poruili, že má sám ve školách i v kázaní v Pa-

íži svrchu eené lánky, a co v nich obsaženo, jakožto od-

porné pravd výrokem vlastního hlasu a trvalým dotvrzová-

ním veejn odvolati, což eený mistr Jan na jisto slíbil, že

uiní. Dáno v Avignone dne 25. ervence, pátého roku našeho jul. 25.

papežství. 13
)

O kanonisaci bratra Tomáše Akvinského.

Tohoto roku pan papež Jan XXII. bratra Tomáše Akvin- 1324

ského 14
) z ádu bratí Kazatel, mistra svaté theologie, pade-

sátého roku po jeho smrti slavn v Avignone kanonisoval a

zaznamenal jej v seznam svatých. Tento bratr, svatý Tomáš,

když jednou v jakési kapli v Paíži ped obrazem blahosla-

vené Panny Marie zbožn se modlil, uslyšel zeteln hlas,-

jenž z obrazu takto pravil: Tomáši, eho žádáš? Když však

on hned odpovdl : Žádám život vný, nedostal dále žádné

odpovdi. Proež následkem této otázky, protože se jí nedostalo

bližšího urení, obrátil se k životu písnjšímu a více nežli

díve oddal se pobožnosti. Tento svatý jak v naukách theo-

logických, tak i filosofických tak veliké vci uil a psal, že

jméno doktor ,Te vlastním smyslu pede všemi jinými si získal.

Potom tento Tomáš, panem papežem Eehoem X. povolán

byv na obecný koncil Lyonský, meškaje na cest v opatství

ádu Cisterciáckého, jež slov Fossa Nuova, 15
) tžce onemocnl

a zemel. V téže hodin, v kteréž tento blahoslavený Tomáš

zemel, opat sousedního kláštera v choru stoje na noním

bdní, s konventem sklíen byl strnulým spánkem, a ve vi-

dní Božím ukázala se mu pejasná hvzda, planoucí jako

pochode, jež jakoby s oblak nebeských padajíc ped velkým

13
) To jest dne 25. ervence 1321.

w
) Tomáš Akvinský nar. kolem r. 1225 v Roccasicca u Aquina

(v Itálii), stal se 1243 lenem ádu Dominikánského, žákem a nástupcem

slavného Alberta A^elikého v Paíži, dosáhnuv zde r. 1257 hodnosti

doktorské. Náleží mezi nejslavnjší uence scholastické, jeho názory

theologické staly se v církvi smrodatnými. Vážnost jeho 'jeví se také

v názvu „doktor andlský" (doctor angelicus), který se mu pikládal.
15

) Klášter Fossa Nuova u Terraciny, kde Tomáš na cest z Nea-

pole ke koncilu Lyonskému zemel dne 7. bezna 1274.
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I oltáem ve svatostánku se skryla. A ejhle, neprobudiv se

opat úplné z tohoto vidní, divé se, co by to bylo, co byl

spatil, ihned dostal zprávu, že bratr Tomáš zemel a zhasl.

Jenž télo jeho zbožné na témž míst svatostánku pochoval,

kde ped tím v duchu Božím spatil, že padla ona hvzda
velmi jasná.

Bohu milý Tomáši, jako kadidlo planoucí a vúué.

Jméno vonné podržuješ, že se rozjasuje pravé

Svitlo uení, jsi zpsobil, ty jako proud eky
Jsi je rozlil, protože vše, co lze vdti, jsi védél.

Hvzdou v církvi jsi byl, nyní pravá moudrost

K sob t povolala, by tam st;ilé tob Bvtlo bylo.

Již ítáš beze zvuku knihu života, protože na stolci

UiteU v nebi zasedáš a tam bez zakrytí

Spatuješ* tvá Boží. Pines lék mn,
Vinami sesláblému, vlastní > 1 1 > postrádajícíma.

"Promluv slovo Bladké a naklo Pána mn provinilému.

1'miš, že jsi uitelem, hceá, že's píznivcem, mu

vdcem.

Ve mne a pouuj mne. id mne, zadám srdcem, ústy.

A pines mn útchu zbožné duše, otce, Amen.

o obléhání msta fcíetakého skrze krále eského.

Tento celý rok Jan, král eský, zstával mimo své krá-

lovstvl a v rozliných krajinách Rýnských svedl mnoho boj,

na Kolínského arcibiskupa 1
*) král trže- udeil, a když obléhal

Bonn, msto arcibiskupovo, pispním pátelského vyjednávání

král s tímto arcibiskupem -<• smíHL I udeil potom král

eský oa biskupa Ministerského lT
) a jej mod bvou dohnal,

aby U krále vyhledával smíru a pokoje. Posléze VÍgilii sva-

h|ta tého MatouSe evangelisty 18
) tento král. sjednotiv -i rozdílná

knížata, mocn oblehl ono slavné msto Mety. jel po trnácte

dní bo/ ostáni kolkolem Bvíral, rozlinými uesnásemi je vkol

krcibisknpem Kolínským byl tou dobou ^t.ile jeste* Jindich

I Iroebnrka 1808 i

i:
; Biskupem Munsterským byl Ladvík Heesenskj (1810 1867).

DnC 10 ^I :it.iu > |] /.i:; : / i Mi-tami

datován* jest listina Janova se dne 17. sárí Reg lil. i L01I
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znepokojoval. 19
) Tito pak jsou slavnjší knížata, kteí toto jme- 1324

nované msto s králem Janem vkol oblehli: Baduin, arci-

biskup Trevírský, vévoda Lothrinský, hrab Barský. Nkolik
pravdomluvných muž, kteí byli pítomni pi tomto obléhání,

dosvduje a praví, že tehdy ve vojšt Jana, krále eského,

bylo sedm tisíc muž na koních, bojujících v plné zbroji a

pod pílbami, a šedesát dva tisíce pších, kteí byli vystro-

jeni do války. V mst pak Metském takto obleženém bylo

osm set cizinc, muž bojovných urozených, v žolde s pí-

lbami, s nesíslným lidem mstským. Nikdy nikdo v tchto

trnácte dnech obléhání z msta nevyšel, kdo by vojsku

obléhajícímu a ped branami a blíže zdi mstské ležícímu

násilí inil nebo škodu znanou zpsobil. 20
) Po uphnutí doby

trnácte dní Jan, král eský, s vojskem svým ustal od oblé-

hání, ale na tvrzích svých s mstem sousedících zídil silné

dobyvatele, kteí posud neustávají na toto msto silné do-

rážeti.

Toho roku v msíci srpnu Eliška, dcera krále Jana, jež

se narodila jako dvoje, zemela v Bavoich v mst Koub,

odtud dovezena na Zbraslav a tam ped stupnm velkého

oltáe s jinými temi dítkami královskými pochována.

Kapitola XIV.

Rok Pán 1325. O píchodu krále a králové do ech a opt-

ném získání odatých ddin.

Léta Pán 1325 paní Eliška, králová eská, z krajin 1325

Bavorských vrátila se do svého království. Tedy pi jejím

píchodu raduje se veškeren lid, stejné Pražané s chvalo-

zpvy a ostatky jí vycházejí vstíc a na zítek po Obezání Pán 1

) Jan. 2.

radostn vítají tuto královou. Nebo ona dv léta a pl
meškala v Bavoích s Markétou, dcerou svou, kdež od Ludvíka,

krále ímského, svého strýce, a od vévody Jindicha, svého

19
) O bojích tchto srovn. Schotter, Johann Gf. v. Luxenburg and

Kónig von Bóhmen, I, 287, (FRB. IV, 272).

20
) Tamže I, 331 (str. 272).

x
) Dne 2. ledna 1325.
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zet, dosti ádné byla chovaná.- 1 Pro vsak tam mimo králov-

ství tak dlouho byla, dvod byl tento: íííkaloí se ji denné

od jejích dvrných pátel, že v echách by /ustávala s ne-

bezpeím svého života. etní zajisté pánové království mli

ji v nenávisti a proti ní ducha králova tžce popouzeli.

V tch však dobách, v kterých byla vzdálena, více než ke

dvma tisícinu hiven na dluzích v krajinách Bavorských

si vypjila; nebot král byl naídil, že králové nepítomné

z království pranic nemá se dodávati. Proež, jakož já sám

jsem vidl, mnohé nedostatky tato králová snášela, když

v cizích krajinách byla jako cizinka; jakkoli vsak Be vrátili

do království, pece posud od vitel pro dluhy tžké na

ni naléhá Btarost.

Tak já nyní dobe posuzuji, že tžké jsou starosti

Všem, kdu/ gtoji v ele: vidím, že nyní neschází

Knížatm Btarostf, pod tvrdým stojí nyní právem

Dvr vznešených. O více spatuji, že se povznesl

Kterýkoli prelát, <> tolik více spatuji, že obtížen

On jest starostí. Nyní ty uvážiti hle,

Chceá-li, jaké pomry máji v této dobr králová,

Nebo jaké královny, viz, prosím, kolik je zkázy,

íebo |
kolik

|

jest nebezpeenství, jež vždy králm hrozí,

Kdo to dovede v. .lét i.- NebudeS moci nikoho nalézti,

Edo by mnohým itál v ele, aby mu se nedostávalo

tžké .-taiosti.

Vyhýbej se dvorským službám a ubude ti Btarostí.

Dvr, Bpor) a peveliká starost se provázejí.

Toho se pidržující pokoje postrádajíce zídka jsou bla-

ženi.

PO píchodu králové Elišky Jan, král eský, opt od

lartilRýna bc vrací i vchází do Prahy v den svatého nehoe pa-

B. PH&e] pak král nejen proto, aby spatil královou, ale

Brom. svrchu kap. \II.

*) Dm- It. bezna; prvni listina Janova z toho roku datován* jest

16 bezna (Reg. lil. < 1046, — Ur;il \ ni prohlašuje, .< rleckj

k nimi jeti oprávnn, jii rybní, -i ta nebude mimo nitfté pit

P lil \ IlIlM li , . I . i . 1 1 Í .
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aby peníze ode všech vymáhal. Proež ve dvou msících, 4

) po 1325

které tehdy král v království zstal, rznými zpsoby vymá-
hání devadesát pt tisíc hiven stíbra na penzích sehnal,

jak mn bylo eeno od úedník králových; ást pak tchto
penz odvezl s sebou na Rýn, ást uril vitelm. Zídil

také tehdy král v Praze skrze jakési Lombardy zlatou minci,

z níž tyi peníze mely více platiti nežli hivnu.

Král vrací se na Rýn, vak nyní plný s sebou

Veza stíbra, to bylo znepokojení pro lid

eský veliké, kou: Pro penz
Tak veliké údly dáváme a pro my nedbáme,

Že se vyvážejí? Hle, nuceni jsme sloužiti

Všickni. dnes tomuto hrabství Lucemburskému.

Nechceme toho snášeti, nebudeme na dále ochotni

K dávání penz. Kdož neví, že my jsme nejvyšší

A jsme vtší, a oni že jsou menší?

Není spravedlivá cesta, že by mlo toto hrabství

Ped královstvím míti pednost, chceme pod ostím mee
Hle, radji zemíti, než bychom se vzdali dstojnosti.

Tak všickni kou a silnými slovy hrozí.

Ale když král vysloví slovo lichotivé nebo trpké,

Všickni onmjí, jako by bleskem zasaženi byli,

A dávají, cokoli král naídí. Ten zpsob posud trvá.

Toho roku v den svatého Tiburcia 5
) opat Zbraslavský pan .w. u.

Petr ku králi, jenž nazítí z království chtl odjeti, pokorn

v Praze pistoupil a krále poprosil, aby klášteru uinil mi-

lost. Tehdy král s myslí dosti ochotnou klášteru navrátil

hrad Landsperk a pi nm ležící jeho statky.
6

) Tento hrad

s jeho ddinami král šest let násilím byl držel, následkem

toho konvent Zbraslavský podroben byl velikým nedostatkm.

Proež já v den svatého Desideria 7
) do hradu toužebn se Hú. 23.

dvma mnichy jsem odešel a nalezl jsem celou ddinu skoro

pustou.

«) Král Jan zstal v echách, vtšinou (mimo krátký pobyt na

Morav) v Praze, aspo do 9. kvtna 1326.

5
) Dne 14. dubna; tou dobou ovšem král Jan nechtl ješt odjeti

(srovn. pozn. pedcbázející).
s
) Landsperk leží v Chrudimsku. Srovn. Reg. IV, . 306.

7
) Dne 23. kvtna.
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Tehdy já ástené jsem se radoval a ásten truchlil.

Rmoutil jsem se, vida spor a pustou zemi.

Ale radoval jsem se, že jsem vci ztracené dostal /pt,

Jakkoli poškozené, jakkoli všude byl zápas;

Co kdo má vlastního, uvažuji, že sob za vznešené

Pokládá a dobré. Více chválím jediného osadníka,

Jenž mi slouží, tebas nkdy z mezí vystupuje,

Než kdybych ml tisíc vesnic, nieho mn neposkytují-

cích.

Kapitola X 1
'.

Jak Ludvik, král ímský, oblehl Burgau a z vzení propustil

krále Fridricha, vévodu Rakouského.

Téhož roku. ale v dob zimní Ludvik, král ímský, mé-

sto a hrad, eený Burpau, kterýžto Fridrichovi Rakouskému

posud zajatému stranil, po tyi msíce se tymi sty tžko-

odncúv obléhal a siln nan dorážel. Sebrav pak tisíc osm set

velikých koní válených a tyi tisíce pších bojovník, Leo-

pold, révoda Švábský, bratr Fridricha Rakouského, pisel na

pomoc obleženým, Ludvika od obléháni hradu mocné odrazil

a jej k mstu jeho Laningen na Dunaji ležícíma zahnal a

obležené ve tvrzi mocn osvobodil.

Slovo evangelické není odporné pravd,

Nebo ono dí takto: Jestliže jaký pan siné své

Silný ostíhá, a jestliže ho BilnjSJ oenávidí

A pijde k silnému, tento mén silný luzo údl

Ztratí odcházeje. Potvrzuje to doba nyní pítomná.

Vida Ludvík, král ímský, révoda Bavorský, že proti

ii.mu castji stížený bývají pfe a nálezy papežské, a trp

nedostatkem penz, snášeje také naléhání denního boje. poal

i u sebe s nkolika málo mu/i pomýšleti na osvobození

Fridrichovo, svého zajatce a protivníka. Proež re Bvátek

Bvatého Jií 1
) tento Ludvik /. nenadání pisel ku Fridrichovi

na hrad [jeho] zajetí, jenž slovo Truysnicht, '-') to jest nenadálý,

Ir.iu-nit/.
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a nevím jakými zpsoby, jakými formami nebo prostedkem 1325

jakého jednání ku podivení všech tento Fridrich, jenž již do
tetího roku byl zajat, z okov jest vysvobozen. Nebyly žádné
hrady na znamení smlouvy a pátelství Ludvíkovi dány, aniž

-o tomto smíru listy jsou uveejnny. 3
) Spolu až podnes tato

dv knížata, kteí se nazývají králi, jídají, pijí a spolu spá-

vají a ve slovech mírumilovných za jedno jsou ; satek dosti

neobvyklý oni mezi svými dítkami stanovili; nebo syn Lud-
víkv pojal dceru Fridrichovu, jakkoli tyto dítky stojí ve

tetím stupni píbuzenství. Jest však to podivné v uších

všech lidí, že oba až podnes se píší a jmenují králi íin-
skými.

Nevím, co íci, co napsati, co si pomysliti

Má mysl moje o tomto inu zcela podtají vykonaném?
Nikdo nemže vdti, kam tato vc mže dospti.

Myslím, že tohoto výsledku nezná ani mysl mudrcv,
Nebo jaký bude konec, protože vidím, že svého hledá

Každý z nich, je-li takový mír myslí,

Jako ei, božským to piítám darm.

Ti, kdož vydrží, tyto iny jasné uznamenají,

Já snad budu popelem, až mže tomu býti konec.

Tohoto také roku Ludvík, aby ukázal Fridrichovi Rakou-

skému vtší pátelství, zjednal, že Otto, vévoda Rakouský,

bratr tohoto Fridricha, pojal za ádnou cho Alžbtu, sestru

Jindicha a Otty, vévod Dolních [Bavor]. 4
)

Tohoto také roku vznešená paní Eliška, králová eská,

dcera zakladatelova, klášteru a konventu na Zbraslavi plným

právem odevzdala kostel v Rouchovanech, kteréžto odevzdání

král schválil listem a pan papež Jan milostiv toto darování

potvrdil.
5
) Tato králová klášteru Zbraslavskému udluje nej-

vtší píze a v tom následuje šlépjí otcovských.

3
)
Srovn. k tomu Weech na uv. m. 26—27.

4
)
Srovn. Kopp V, 1, 210 (FRB. IV, 274, pozn. 3.)

5
) Dne 21. dubna 1325 svoluje král Jan, aby Eliška smla kostel

v Rouchovanech nkterému kostelu nebo klášteru darovati (Tadra, Listy

. 47, Reg. III, .1078, CDM. VI, . 1286), listina, jíž Eliška patronátní

právo udílí Zbraslavi, jest ze dne 5. máje 1325 (CDM. VI, . 290, Reg.

III, . 1099, Tadra, . 50), svolení papeže Jana XXII. však teprve ze

dne 11. íjna 1327 (CDM. VI, . 352, Reg. III, . 1369).
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Jako jedinou jiskru má ji tento dám,

Ifnoho b dobrého ráda by inila, kdyby mla moc k tomu.

Velmi je znepokojena, když tento dm je sklí. «n.

Pro nj má srdce mateské a zpsoby otcovy.

Ahy nespatovala smutku, chra ji, dobrotivý Kriste,

Badiž od této královi'- vzdálena každá zkáza.

Kapitola XVI.

O hejtmanech království eského a o stavu obecné církve.

Podivný byl již po nkolik let stav království eského.

Vidíme ovsem, Se se denn mní v podivnjší, protože král

Jan zvykl hojnji meškati mimo království. Nebo království

od krále jednomu hejtmanu noho dvma Be zastavuje a na

léta za uritý obnos penz najímá, a lid jenž jest ? králov-

ství, poítá se za poplatný. Nebo tato urozená králová Eliška

sedí v Praze jako vdova, není, kdo by ji potšil se všech

milých jejích; dítky své. ddice království, chová u Bebe,

o nž není postaráno štde, ale nuzn; ddiny vnné této

králové .jsou odaty, sotva dostává od království tolik, aby

o poteby, nerci-li o dstojnosti Bvé mohla se postarati.

Proež se íká již obecným píslovím: Král, Bpráva, pravidlo

práva Btejn již jsou vyhnáni z království. Každý vlastní

vnlr již užívá za zákon, úady královské již mnoho ustoupily

ode /.vyku a ode dvora Nejen však ve vcech asných, ale

i v duchovních povinny ád jest promnn. Nebo Btolice

Pražská, ponvadž vlastni biskup pi dvoe ímském jest

zabaven, Bkrze administrátory Be spravuje, a ddictví

mého Krista Bkrze nkolik niii/u násilím Be zabírá, proež

Království rozdleno, zmateno a takto roztrženo

\ Hekni bohužel ji/ vidí a právem královským pohrdají

Mnozí [lidé] / království, povstávají všude zlodji,

líajetek jiným ulupuji, na všech Btranách pemnoho zla

vzniká.

Nepítomného krále nedbají, odtud Bobe zákon

Tvoi po libovli, tolik je /.lehu. ze nyní vystíhám Be

v*fie vyložiti. Konec popej brzo tomu stavu válenému,

ite, králi králv, a zaže* všecko smutné,
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Abychom se radovali, v míru tob sloužili; 1325

Zlem, jež trpíme, my ochotnjší býváme shledáváni,

Abychom Pánu vykonávali milou službu.

Z tchto marných, svtských, všedních

inv a jednání, od nás nyní i díve vykonaných,

Hodn musíme se polepšiti, vidíme

Jednotlivé vci míjeti, nemžeme zde nalézti

Nieho, co by zstávalo stálé, pechází jako nepatrné,

Co jsme pokládali za veliké. My proto se obrame
Ku králi nebeskému, prosíce vrnou myslí,

Aby vedl nás k sob, uinil plny svého ducha,

Abychom se neobrátili v horší ani nepromovali,
Ale stáli pevni, openi o Nezmnitelné,

To jest o bytost první, jež tvoí nejvyšší i aeýjoižší.

A v tchto dobách v krajinách Italských a Lombardských

lidé církevní a lidé íšští, totiž Guelfové a Ghibellinové,

starodávné záští více než obvykle obnovují a proti sob velmi

krut denn bojují. Tolik krve mezi nimi nyní asto se pro-

lévá, že mysl zbožná to slyšíc právem se dsí. Jakýsi oban
z Verony, jenž sluje Canis, r

) odvahy a náelnictví

Poskytuje Ghibellinm, to vykládá se od cizincv,

Totéž vykládají, kdož za ziskem tržišt hledají.

Hyne strana papežská, pevahy nabývá císaská,

A ve zlých zápasech trvá takovýto spor.

Tak dlouho trval, že pemnoho tisíc potel

Ozbrojenc papežských zde od tžkoodnc íšských.

Jako dvojité mee bojují Guelfové, Ghibellinové,

Bojují proti sob zástupy na poli i v mst.
Aby obojí me dobe se smíil, prosím pokorn

Tebe nyní, Kriste dobrotivý, brzo ulož konec sporu.

Éím tmito nemocmi stn, hlava svta,

Vnitní války vede, aniž ho jako díve vyhledává

Tolik lid Kristv, protože [vrchní] pastý v nm chybl

Po mnoho as, jakkoli on chová pohbená

Tla svtc, psobí to, myslím, vina provinilých.

Msto ani papeže nemá i bez císae hyne,

Stolice papežská nyní západní zaujímá píbytek,

J
) Cane Grande della Scala, signor Veronský.
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1816 Za podivné pokládej, že papež bydlí v Avignone,

Aniž spatil ím ; stejn i to za podivnou vc bych pokládal,

Že tak zle trvá vznešené císaství bez císae.

Celé církvi jsou bohužel již dobe známy

Píhody neblahé, po všech místech jsou roztroušeny

Nešastné výsledky a nemilé.

Církev, nevsta [svou], jako vlastního rouna zbavenou

Vytrhni ty, Bože, a odže od ní neštstí,

Aby se neponoíila, tebas vtry byla zmítána.

Této lodi jsi ty vdcem, Kriste milostivý.

Povstávají války, zvedá se. hle, nyní boue,

Nenech lo se ztroskotati ani k bezbožnosti nachýliti,

Kterou jsi miloval, kterou jsi žalostnou smrti vykoupil

Ta nyní jest zmítána, ta odevšad drásána;

Zachovej ji a rozptýlenou shromáždi, králi dobrotivý,

Tak aby M radovala a radostn ti >loužila.

Nebudil skryt nevste, dobrotivý jsi, proto že j>i Ženich,

Ji potš a nevzdaluj se nadále od zbožné nevsty.

Toho roku pan Bnrchard, arcibiskup Magdeburský, pí-

jmím nazvaný LappO, 'J muž bojovný, od svých vlastních m-
šan škraboškami odných v samé metropoli Magdeburské

(jbft. SI.) v Šestnáctém roce. svho biskupství podivné jest jat a žalostn

zahlazen. Když pak biskup Merseburský, vlastní bratr r

uého arcibiskupa, 3
) ubíral se ke dvoru ímskému vyložit bez-

práví bratrovi uinné, od lantkrabte Qessenskéno na cesté

jal a od nho v zajeti chován jest ve vzeni.

Kapitola .V 17/.

Kok Pán L326. <> desátku královském, o vpádu lidu la-

tinského, o penesení tla krále Václava a o mnohých jiných

Vcech.

Léta Pán L326 zima byla krutá a drsná, kteréžto zimy

krutosti velmi mnoho ovocných a vzácných strom b vinnými

n ti.mi lil deSehrapelaa . arábiakap Magdeburský od i

lén \ m..-i ie jo. nu li.

Brbard de Bchrapelau), biskup MerseburskJ \ i.

1840
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révami takka do koene v krajinách Nmeckých zahynulo, 1326

léto suché bez dešt, odtud semena jarní zahynula, kdežto

podzimní osení vzešlo náležit.

Tohoto roku po všem království eském a po panství

hrabství Lucemburského následkem rozkazu pana papeže Jana

králi Janovi všecko duchovenstvo donuceno desátek z cír-

kevních dchod po ti léta platiti, což nebývalo obvyklé po

veškeren as pedchozí.

Nebo byli zvyklí, kdož ped tím byli králi,

Knžstvu více dávati a ze svého majetku dávati desátek

A chrámy zakládati, podarovati, vysazovati, zasvcovati.

Hle, opaný ád niemný jest nyní spaten,

Králm se pidává, ubírá se ádm, hle, osekán

Jest ád nejlepší a nejhorší vychází na svt.

Kdo dáti ml a své vci poskytoval, tu špinavost si

Osvojuje, že bere, a nakupuje zloin, peníze požaduje

Od knžstva, jemuž král upímným, soustrastným

Srdcem by ml spíše dávati, cokoli by ml;
To inil David, kdežto Melchisedech bral desátky.

Píina pak, pro niž takovýto desátek králi Janovi od

knžstva se platí, vyjádena v pípise papežském, jenž slovo

od slova zde se vkládá a jest takovýto: l

)

Biskup Jan, služebník služebník Božích, ctihodnému 1325

bratrovi . . , biskupu Olomouckému, a mileným synm, . . opatu

kláštera Bevnovského a . . [opatu kláštera] svaté Marie Lucem-

burského v Pražské a Trevírské dioecesi, pozdrav a apoštolské

požehnání. Nedávno nejmilejší v Kristu syn náš Jan, osvícený

král eský, zvláštními posly svými naší pítomnosti odesla-

nými u pítomnosti naší a bratí našich dal vyložiti, že on

láskou k víe kesanské jsa podnícen, plnou snahou usiluje

poskytnouti vhodné podpory svaté matce církvi, kterou Pán

náš Ježíš Kristus vlastní krví posvtil, a propjiti se služ-

bám této církve a stolice apoštolské, skrze posly svrchu e-

ené pokornou prosbou žádaje, abychom jej v tak zbožném

a chvalitebném úmyslu podporujíce, na podporu takových zá-

ležitostí, (pro které osobu i statky své jakkoli jest ochoten

*) Píslušná listina pro krále Jana ze dne 1. ervna 1325 otištna

v Reg. III, . 1116 (kde také starší tisky uvedeny).
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nasaditi) desátek z církevních dchod? a píjmu v kra*

lovstvi eském a hrabstvi jeho Lucemburském jemu na

jistou dobu na Bnášení bemen záležitostí pedeslaných ráili

povoliti. My tedy znamenajíce náklonnost zvláštní oddanosti,

kterou týž král k sluzltáin téhož našeho Spasitele a svaté

stolice horouci ochotou oddanosti ukázal, milou touhou jame

vedeni, abychom jej jakožto Blavného syna Btolice apoštolské

náruím vniterné lásky objímajíce, páním jeho po t.
; stránce,

pokud s pomocí Boži mžeme, vyhovli. ("hejíce tedy h

ného krále v pedeslaném jeho a chvalitebném úmysle vhod-

nou pízni podporovati, na radu eených bratí povolili

jsme tomuto králi, aby k jeho podpoe do tri let vybírán a

též sbírán a tomuto králi odevzdán byl desátek ze ví

církevních ddchodv a píjm z kterýchkoli míst církevních,

vyatých i nevyatých, \ eeném království a hrabstvi ode

všech arcibiskup, biskupv a ostatních osob církevních kte-

rýchkoli, a vynikají jakkoli vysokou hodností nebo jakékoli

jsou pední dstojnosti, postaveni nebo stavu a ehole nebo

ádu, jimž ani žádnému z nich nechceme, aby njaké výsady ani

odpustky pod jakoukoli formou slov nebo výrazem povolené

pomáhaly, mimo od milených synu . . mistra a bratí Špitálu

svatého .lana Jerusalemského, kteí proti nepátelm víry

kestanské stále v nebezpeí vydávají sebe i své vci, kteí

proto, jak jsme se rozhodli, od placení tohoto desátku býti

mají vyati a svobodni a nedoteni. JeŽtO tedy vas. v jejichž

zralost, vrnost a bedlivost opatrnosti zvláštní v Tánn cho-

vaiin' dvru, ustanovili jsme vyvoliti k vybírání takovéhoto

desátku, které po eené tíletí se má konati zpsobem mze

vypsaným, opatrností této stolice zízeným, laskavosti vaší

list] apoštolskými naizujeme, abyste, bím takovéto vám

uložené pijmouce a vykonávajíce pokorné a oddané, vj

[všickni] nebo dva nebo jeden z vas osobné nebo skrze jiného

nebo jiné-, jez byste tun [za dobrá] uznali poviti, ze všech

užitk, dchodv ;i píjm církevních eených osob církev-

ních, svtských i eholních, vyatých i nevyatých, v eeném
království a hrabstvi stávajících, totiž kostelu, klášterv a

beneficií, jez mají a di/.i v eeném království a hrab

podle zpsobu a mravu a zvyk pi vymáhání a sbíráni ta-

kovémto posud zachovávaného každého roku eených tí lot.
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ve lhtách dole psaných vyzdvihovali a též vymáhali desátek t32S

svrchu eený. Stanovili jsme zajisté, aby první lhta k vyplá-

cení polovice desátku prvního roku byl svátek Narození Pán
nejprve píští, druhá pak lhta svátek svatodušní, po eeném
svátku Narození Pán nejblíže následující; v ostatních dvou

letech následujících o placení takovéhoto desátku svrchu eené
lhty zachovávajíc. Ku placení pak tohoto desátku všecky

dlužníky tohoto desátku, vyaté i nevyaté, v eeném krá-

lovství a hrabství stávající trestem církevním a též zaba-

vením užitk, dchodv a píjm jejich církevních, stávajících

v témž království a hrabství, jakož pedesláno, uvidíte-li, že

toho teba, a nepipouštjíce odvolání, dohánjte tak, abyste

na užitky, dchody a píjmy církevní jejich jiné, mimo svrchu

eené království a hrabství stávající, povinnost takovéhoto

dohánní nikterak nerozšiovali, a abyste k toho druhu vymá-

hání (když bude se míti konati v nkterém pípad skrze

vás osobn nebo skrze jiného nebo jiné), nepozývali na

pomoc ramene svtského, le že by, kdyby eených [osob]

neplatících nepoddajnost to vymáhala, o té vci nco jiného

touže stolicí bylo naízeno. A aby o penzích, v nichž vy-

plácení díve eeného desátku díti se bude a díti se má,

nemohly vznikati rozpaky, a aby bylo možno vyhnouti se

stížnostem, jež se proto nkdy mužm církevním zpsobují.

chceme, aby vámi i každým jednotlivým z vás i jinými sub-

kollektory vašimi tento desátek dle p^nz obecn bžných se

vyzdvihoval a též vymáhal podle ustanovení o tom vydaného

na koncilu Viennském, tak aby pod záminkou njaké smny
dlužníci a platitelé eeného desátku nebyli obtžováni. Ty

však a tytéž peníze, jež pijmete nebo dáte pijmouti, ee-
nému králi nebo jistému poslovi budete zavázáni poukazovati.

Takový pak desátek budete vymáhati a dáte vymáhati dle odhadu

posud uinného v obcích, dioecesích a místech svrchu ee-
ných království a hrabství, nebo kde by žádného takového

uritého odhadu nebylo, podle obyeje pi vymáhání a pla-

cení takovém posud zachovávaného, co nejpozornji k tomu

pihlížejíce, abyste vy sami i každý jednotlivý z vás osobn

i skrze jiného vymáhání a sbírání eeného desátku inili

beze všeho bemene nákladu pro ty, od nichž takovéto desátky

budete vymáhati, — le že by snad, kdyby oni pi placení

Kronika Zbraslavská. •'"-
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I3&5 eeného des;itkn nedodržovali lht svrchu vypsaných, i>ro

takovéto jejich nedodržení teba bylo náklad initi, k j«diož

nahrazení chceme, aby oni byli pidržováni a zavázáni, —
a abyste (Šetíce o tom ustanoveni téhož koncilu Viennskéhe)

nikterak se neodvažovali kalichy, knihy a jiné ozdoby kostelní

k bohoslužbám urené / píiny zástavy neb odcizeni bod

sami nebo skrze jiné bráti, pijímati, odcizovatí nebo jakým-

koli zpsobem se zbavovati bez ohledu na jakékoli výsady,

odpušténí nebo milosti, týmž osobám církevním nebo nkt

z nich nebo hodnostem nebo ádm jejich a zvlášt Cist

ciáckému, Premonstrátskému, Cluniackému, Kartuziánskému,

Grandimontskému 3
j nebo jejich veškerenstvu nebo jednot-

livým osobám pod jakýmkoli zpsobem slov nebo výrazem

od téže Btolice povolené, i kdyby v nich bylo obsaženo

o celém jejich obsahu poadem a slovo od Blova úplná i

Bloyná nebo jakkoli vyjádená v naSich listech musí býti ui-

néna zmínka, a bez ohledu na jakékoli jiné této Btolice odpn-

ii obecné nebo zvláštní, jakéhokoli by obsahu, formy nebo

výrazu bylo, jimž proto, ze slovo od slova není vloženo ani

jmenováno a zvláftt vyjádeno v tomto listé, úinek jeho ni-

žádným zpsobem nemá býti zamezen ani odložen. Chceme

nad to, abyste vy a kterýkoli z vás ze vSech svých dchodl
B pijmu církevních desátek sami od sebe vrn a úpln

vybírali, tak aby nikdo z váfl \ tmu BOb nepronajal, ale sám

k Bobé po té stránce sé choval, jako by úad ten pi [nkom]

cizím vykonával, tak aby jeden každý z vás ve spis dal UVl

cokoli prO eeny desátek ze - v ych píjmí církevních wbral

od Bebe Sám; vybírání pak takovéto uiníte podle odhadu

desátku, jestliže jste podle nho posud obyejné platívali

z eených Bvých pijmu, jinak zachovávati budete pi \>-

máhání takovém zvyk, jakého DOSUd v podobných [pípadech]

ilo. A nicmén proti osobám tch / váa nebo zástupc

leh nebo kterýchkoli jiných, kteí na ná rozkaz k vybí-

rání a vymáháni takovémuto by byli ureni, a kteí by m
>tali v placem e<Vneho desátku Ve lhtách výSe eených

nebo pi vybírám a vymáháni takovém snad by užili podvodu

nebo Špatnosti, moct pítomného listu prohla

*) Sr"\n. o tomto ráda vniklém ku konci 12.

Jei <iv v RJP \ li. itr. 10—61.
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vylouení z církve, od nhož po náležitém zadostuinní skrze 1325

nkterého. ze sousedních biskup, nálezem vylouení z církve

nestíženého, majícího milost a obcování stolice apoštolské,

když uinna mu bude záruka o takovémto zadostuinní,

budou moci dobrodiní prominutí obdržeti. Dáno v Avignone

dne 1. ervna devátého roku našeho papežství. 3
) jan . i.

Tohoto roku papež Jan XXII. opt mnohé voje ozbroje- 1326

ných muž na rzných stranách Itálie proti Ghibellinm za

žold bojovati vysílá, ježto astéji. jak se vykládá, v Bolojzni

i jinde 4
) strana protivná vítzíc pemáhá, zrauje, zajímá

a pobíjí. Nebo, jak povídá obecná povst, z papežských

zbrojnoš již na rozliných místech a v rzných dobách padlo

více nežli šedesát tisíc bojovníkv. Žalostno jest to i vkládati

a slyšeti, a kdož dovede píinu této zkázy vdti le ten,

kdo poznal úmysl Hospodinv nebo rádcem jeho byl. Podobn
te se v knize Soudcv, kde lid Israeiský spravedlivou pi

maje proti bratím svým, pestupuíkm zákona, zvedl boj,

ale podlehl; to jediné vím, že soudy Hospodinovy propasti

mnohé. 5
)

Tohoto roku následkem dovolení papeže Jana mezi Ki-

žovníky domu Nmeckého v Prusku a pohany, eenými Litvané,

uinny jsou na ti léta pátelské smlouvy, tak zajisté, že

v tomto tíletí nemají si vespolek nijak pekážeti ani se

znepokojovati, což bohužel vyšlo na velikou škodu kesanv
církve. Nebo sestárlý vkem Lokýtek, král Polský, chtje

se zalíbiti stolici apoštolské a papeži, jakož tvrdil, chtje

bojovati proti mladistvému markrabí Braniborskému, synovi

Ludvíka Bavorského, krále ímského, najal si nesíslné zá-

stupy Litvanv a vrazil do markrabství Braniborského a

u msta Frankfurta a v celém jeho okolí porážku kesanm
psobil a ukrutenství píliš veliké. Nebo skrze pohanské Lit-

vany, toužící prolévati krev kesanskou a mající [k tomu]

píležitost, spalují se vesnice i msta, také vyvráceno pe-

mnoho klášter mnišských. jakož i jeptišských, sluhové a -

služebnice Kristovy pobíjeni a zraováni, a lid obecný jako

3 To jest 1. ervna 1325.

' Srovn* vydáuí Losertbovo, str. 437, pozn. 2.

~°) Žalm 35, 7.

32*
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1326 dobytek v potu nesíslném odvádí se do vlasti pohanské. Tolik

zla tam tehdy od pohani spácháno, že bez žalosti srdce ne-

možno to vypravovati. 6
)

U.1L Téhož roku ve svátek svatodušní paní králová Beatrix, 7
)

cho a píbuzná blízká Karlova, krále Francouzského, byla

v Paíži korunou královskou korunována, pi kteréžto slav-

nosti korunovace Jan, král (esky, se slušným množstvím

družiny slavnostn byl pítomen i pi hrách rytíských se

úastnil a vydal pemnoho penz, jež od obyvatelstva králov*

stvl eského musily býti zaplaceny. Nejenom však tam, ale

i jinde v krajinách Francouzských a Rýnských skrze krále

.lana, místa cizí velmi hojné navštvujícího a pemnoho boj

Svádjícího, mimo jeho království nadláno nesíslné dluhfi,

k jichž placeni jak duchovní, tak svtšti Lidé v Cechách s kru-

tým odporem a reptáním jsou dohánni
Tohoto roku opt Jan, král (esky, s podporou nkterý, li

knížat a hrabat nepátelsky utoí na msto Metské. ') Porušeny

jsou smlouvy, jež roku minulého mezi králem a Ifetskými

byly uinny. Jakási vnitní válka zpsobila toho roku Meta-

nm velikou škodu. Nebo povstal tam obecný lid proti bo-

liariiin a nkteré vyhnal z niésta. Ti takto hanebn jsouc.'

Vyhnání utekli se k Janovi, králi eskému, a pimli jej dar)

a sliby mnohými k boji proti ostatním Bvým spoluobanm.

Znamenité toto msto, jež nižádný nepítel ani ohefi

Nelni by stail pemoci, pokud by lid svorný trval,

Dosti zle ohromeno, protože se ví. že lid tam nesvorný,

Vniterný svár je nií ; lile. pád

Vždycky se dostavuje, kde svár uvnit se nalézá.

Svar plodí postrach, svornost živl .V-t,

Xesvoriu s.' zavrhuje. BVOrný vítzi nad protivníky.

Msto afetsk$, tebe vlastní meí více zrauje,

Jejž nosis po boku, hled jej odstraniti

\ hledej míro, tak nemže ti nikdo uškoditi.

této rýpravé a její politické stránce Bobreyski-Bidlo,

Pehled déjln Polských, str 98; '.-'II. echy a Trusy. mi-. 65—66.
:

i Jméno udáno mylné; slula Johanna .1' Evreux), ale koruno*

rykonána ikfttené o SYatoduániefa Bvetcicfa dne II. krétna 1SS4J

- Obleženi Met taceto koncem r. 1320 a sk feno \ cerrnu iStU
i- i;r. [V, li i poxn. •-'.>.
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Toho roku v den svatého Sixta 9
; dívinka Jitka, druho- 1326

rozená dcera Jana, krále eského, vezena z ech do Lu- A,r. 6.

cemburka, aby zasnoubena byla synovi hrabte z Baru, ale

malému chlapci.
10

)

Toho roku zemel Leopold, vévoda Švábský, syn Albrechta, (FA. 28.)

krále ímského, bratr pak Fridricha Rakouského, krále ím-
ského, muž ve všem bojovný, kterouž smrtí odata jest Fridri-

chovi, bratru jeho, veliká rada a pomoc. n
)

Téhož roku dne 8. srpna
a
) zemel pan Konrád, biskup Aug. 8.

Olomoucký, a pochován s píslušnou uctivostí ve hlavním

chrám. Ten byl národností Bavor, z nízkých rodi zrozený,

ale pirozenou pilností a milostí jsa obdaen na úad biskup-

ský byl povýšen; jakkoli byl maliký tlem, velkodišný byl

srdcem. Poal život svj v chudob, ale skonil ve veliké

hodnosti, rozmnožil statky církevní v pevelikém potu, pe-
mnoho mst a hrad v obklopil zdí.

Prospívá nejprve požívati vcí nehojných,

Píliš bídný jest ten, kdo s výše padá dol.

Toho roku nejjasnjší kníže Václav III., eský pak sedmý

a poslední, jakož i království Uherského a Polského král

a pán, v Olomouci léta Pán 1306, vku svého pak v roce (1306)

osmnáctém ohavn zavraždný a tehdy tam v hlavním chrám
pochovaný, nyní ízením Božím do založení otce svého, na

Zbraslav, jakož sám král ješt za živa a pi dobrém zdraví

ped nkolika šlechtici svých království asto díve si byl

zvolil a oblíbil, skrze slavnou paní Elišku, sestru svou, krá-

lovou eskou, cho krále Jana, s pobožností ctihodn z Mo-

ravy sem penesen a dne 3. íjna v kláštee Zbraslavském Oct. :i.

vedle hrobu otce svého po stran jest pochován.

Jest spravedlivo, aby nyní všickni lidé želeli se mnou,

Uštknutím 13
) smrti silný rod králv

Bohužel jest pemožen, potomek mužský žádný nezstal.

9
)
Dne 6. dubna 1326.

10
)
Ke satku však nedošlo; Jitka byla pozdji ješt nkolikrát

zasnoubena, až r. 1332 stal se manželem jejím Jan, vévoda Xornianský,

pozdji král Francouzský (srovn. níže kap. 31).

Il
j Leopold zemel dne 28. února 1326.

u
) Srovn. k tomu FRB. IV, 279, pozn. 5.
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13*26

Oei

Zbylo j on Bpojení pohlaví ženského

/ toho smutný nápv íkej, osielý národe ('esky,

Tlem spjatý král s teboa smrtí jBt pemožen,

Bda, pirozený; takového krále nikdy se ti nedostane.

Království, právem lkáš. protože král eských, hle,

Sedmi jsi zbaveno a jako osielé tak ovdovlo'8.

Jest skutek žalostný, tento poslední, sedmý král,

V nm/ pirozenost kvetoucí, ji by království se zalí-

bila,

Rychle byla zniena, a národ naplnn jest nákem,

Království nemá krále, po nmž nyní selme urozená

Zem eská, trpíc pibýváním zla, i

Jediná osoba ti nesla žezla, Polský

A eský národ to ví a Uherský.

Jeho, jenž ti ídil království, i, svatá Maria.

Protože jsi královna dobrotivá, králi bud lékem,

Od hích ho výboj a pidruž ku blaženým,

Bh dej mu odpoinutí vtné a pomoc b hry.

Toho roku Eliška, králová eská, od rzných osob a

kostel dostala slavné ostatky svatých ") a je, ježto nekryté

byly, drahokamy v deskách a monstrancích zlatých a stíbr-

ných co nejslušnji ozdobila. Na zbožnou také zadost této

králové Karel, král Francouzský, véuoval jí jeden trn ili

ásteku na prst dlouhou, ale tenkou z pesvaté trnové ko-

mus Pán, jež se zbožnou úctou lidu n v prvodu všeho

tva Pražského dne 28. rijna co nejuctivji jesl uvítána

;i k ostatním ostatkm královniným umístna.

Toho roku. jakož i v letech dívjších pro nepítomnost

krále .lana a nedostatek spravedlnosti Bkoro na všech stra

nach království eského dje se utlaování chudých, zpuštní

vesnic a most. a /. obydli Lidských na nkolika místech

pustá vzniká samota. A abychom /daleka nebrali píkladv,

takovéto zpustošeni na ddinách Zbraslavských ohlašujeme.

Nebo území naše vedle hradu Landsparka ležící v tch létech

oi „Uštknutím — daa
) vyskytuji -<• tém< faslouri

ji/ také \ kn I . kap 8 I

i
UTOVB. Btr. I

-

" SroTn. k torna listiny papele Jaaa XXII. i r. i : j 7 v Keg lil.

• :>. 1 7"
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tak jest zpustošeno, že odtud nemžeme míti žádného užitku, 1326

ba my z pokladny svého kláštera tohoto roku sto tžkých
hiven do oné ddiny na vydání pro naši ele jsme odeslali,

z níž díve v dobách klidných jsme pijímali tyi sta nebo

pt set hiven platu každého jednotlivého roku do kláštera

Zbraslavského.

Následkem toho rceme zárove všickni a žádejme:

Dej Dám mír, dobrotivý Kriste, zaže loupeživý

Lid, jenž snaží se loupiti a žije z majetku,

Který si zle získává, když lovk chudý jest obírán.

Ty Bože a Pane dobrotivý, vydej takové na zkázu,

Aby nenahrnuli trest, když uchvacují majetek cizí,

Ale pece spíše žádám, aby Boží jim vdechnut 1

'

Od Hospodina bylo dáno, aby takový lid obrácen byl

K srdci pláem skroušenému a lkaní zkušenému.

Dej však, Bože vznešený, aby nechce li Farizej

Takový ustati, ale chce v loupeži se rozdírati,

Aby byl zkrocen, aby se již nestal vinníkem,

Nebo hlavu aby srazil, nebo a se ho zlé utrpení dotkne,

Ale údl spravedlivých a vzrstá k výši nebeské,

Kdož jsou mírumilovní, kdož jsou nepátelé loupežení,

Kdož nikomu neubližují, kdož neustupují od práva,

Kdož jsou spokojeni se svým, proti nikomu násilní,

Kdož zachovávají mír, ti jsou, kdož si shromažují

Odmnu širokou v nebi a blažený život.

Toho roku pihodilo se v let veliké zemtesení v n-
kterých krajinách eských, Míšeských, Durinských a jiných

míst. Svdky té vci jsou strážci na hrad Ryzmburku, 15
) kteí

sestoupili s vží, v nichž byli, když se zaaly hýbati a tásti

se, postrachem pílišným jsouce zasaženi, a myslili, že na-

stává poslední den.

u
) O tom, který hrad jest mínn, srovn. FRI!. IV, str. 281, pozn. 1.
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Kapitola XVIII.

O nkterých zázracích Zbraslavských.

Ponvadž dobré jest skrývati posvátnosti královy, alt*

skutky Boží odhalovati a vyznávati jest estné, ana sama

moudrost Boží takto praví: Kdož mne osvtlují, 1

) život vrny

míti budou, proto myslím, že jest slušné, že ti, jež I

psáti nebo ítati o inech králv a stavu království, ninohem

více mají se tšiti tím. co piítati jest dílm Božím. Nebot pi

inech lidských obyejné se uvažuji' všecka marnost nad ma
Dosti, ale v dílech Božích lovk nalézá stav niterné pí-

jemnosti; tyto vci pomíjející ducha lovka mondrého od

Bebe zahánjí, vné b bod vábí. Vždy díla Hospodinova

veškerá [jsou] velmi dobrá, v inech lidských však myslím,

že nic není dokonalého, ani snad velmi dobrého, pru:

nikdo není dobrý, le sám Bh. Tohoto tedy dobrého, ba

nejlepšího Boha našeho skutky, jež já, teba špatný, re Bvém

svatém ád jsem zkusil, neodvazuji se s dobrým Bvdomím

pominouti tichým mlením, vda, že pro tenáe isou mnohem

užitenjší nežli to, co sepsáno jest o bojích knížat pozemských.

Akoli pak pro pamet lidi budoucích moje neumlost se stra-

chem se odvážila prostým pérem vylíiti vci lidské, p

více se ostýchá dáti Be do vypisováni vci božských, protože

vyžaduji výmluvného a zkušeného Uitele. Proež maje psáti

.. zázraných dílech Božích, již to odhaduji za dílo ;i milost

Boží, Že se pokouším :i toužím já slabý vci silné, nepatrný

vznešené, pozemský nebeské, totiž tajemství Boži vylio-

vati. Vyznávám se. jsem nezpsobilý, zamstnáni úadu mého

astéji mi pekáží, ba i kdybych nebyl zabrán v nižádnou

práci svtskou, piece ješt smysl mj slabý neml by nále-

žitého zpsobu líeni Hlediež tedy, prosím, kdožkoli budete

ísti toto líeni mé, na zbožnj úmysl a pedsevzetí dobré

vle. Chtl bych zajisté, aby všichni lidé byli Bpaseni, chtl

bych. aby všickni Boha milovali, svtem pohrdali a prospívali

ve ctnosti; to jest, eho všem peji ze Brdce, nestauji však

práv to vyjáditi výmluvnou ei ani ukázati píklady do-

Bcolea 14, 81.
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brého života. A proto neuhlazenýin vylíením a prostým vy-

pravováním chci ukázati, jakkoli dovedu,
,
dobrou snahu své

mysli a doufám, že za to zardní, jež snáším pro svou ne-

dostatenost, od Boha dostane se mi hojné odmny. Poal
jsem prvotn v kronice spisovati nkteré zázraky, 2

) ale soudím,

že jest lépe, aby mly zvláštní svazek, 3
) anyž tenáe více

vzdlávají a podncují.

Od poátku založení kláštera blahoslavené Panny na

Zbraslavi Bh ráil tam ukázati mnoho zázrak, z nichž n-
které v první ásti kroniky mnou výše jsou zaznamenány. 2

)

Více však zázrak pihodilo se s námi, jež zbožnost mnich
zamluje a potlauje, protože stupe upevuje ve skrýši pokory.

Já sám nkterým svým dvrným pátelm, ve skrytosti mn
nkteré své zázraky vykládajícím, asto jsem íkai, aby to,

co mn vypravovali, i jiným veejn k sláv Boží zjevili.

Kteíž odpovdli, že sláva Boží a honosení jejich bylo by sv-

dectvím jejich svdomí a že se obávají, že by pi odhalování

takových tajností to, co by mlo býti slávou Boží, jim stalo

se suad hanbou a zkázou. Oloupen býti si peje, kou, kdo

poklad veejn na cest nosí. Pokud pak tito moji bratí si

zalibují v chvále lidské, ukázalo se mn z vypravování n~
kterých starších. Jednou byl jsem pišel s cesty a od práce,

a na jakémsi míst jsem usedl takka o samot. Tu pistou-

pili ke mn dva ze starších pokorné, a požádavše o dovolení

mluviti, pravili takto: Dobrý ote, vykládá se v konvente,

že vy ctnosti nás, syn svých, ped jinými lidmi velmi

doporuujete a oznamujete jim tu milost, kterou skrý-

váme. Bojíme se, aby snad proto u Boha naše zasloužená

odmna se nezmenšila, když z povsti pibývá pízn lidské

a povznesení asné více pistupuje. Jednejte tedy v tom

opatrn, prosíme, dobrý ote, jednejte tak, aby zbožnost naše

skryta byla ped lidmi a zejmá byla jedin Bohu. To já

uslyšev, v srdci se raduje jsem se usmál, na hodinu jsem

se zamlel, tšil jsem se, poznávaje zejmý dkaz zbožnosti,

a jasn jsem shledával, že srdce pokorné vydalo dobré slovo

a zbožnou výpovd. I neodvažoval jsem se hasiti ducha tako-

2
) Viz svrchu kn. I., kap. 83, 107, kn. II, kap. 8.

3
) Srovn. k tomu Loserth, D. geistlichen Schriften Peters von Zittau,

SB. Ak. Wien. Phil hist. Kl. 98. str. 381 -332.
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veto zbožnosti, tié jal jsem se uvá letí onen výrok evan-

gelia : Sviti/. *\ rku, svtle mim 1 ped Lidmi, t velebí Otce na-

&eho, jenž jest v nebesích; a dodal jsem: Dovolte mi, brati

moji nejmilejší, abych o vás jako i o jiných osobách duchov-

ních mluvil ku prospchu lidi svtských vci pravdivé a vzdé-

lavatelaé na veejnosti, ale úmysl váš zstávej vždy ve skry-

ti. Anu následkem toho odmna vaše n Boha se zmeoiuje,

pibývali vašimi píklady zbožnosti d jiných lidí, aniž

jen proto chválím, abych neupadl ve vinu ntrhacství, ale abych

ninil, jakož jste, milými Bohn i lidem, milovanými za-

jisté od Boha i lidí, jehož pamt jest blahoslavena, Tém také

bratím tehdy jsem ekl a posud íkám Be Bvatým Jeronýmem:

I zapísahán jsa slávu Kristovo nebudu zamlovati. Vydávají

tuké v tom bratí na&i Bvedectví Bvé zbožnosti a po

neradi zastávají úady jim nložené a velmi neradi se zabí-

rají v záležitosti vnjší, tak že u vtšiny / nich nad po-

kládá Be takka za mucednictví. Mají rtak ti I pro po-

slušenství a Bvdomitost v práci; a jakkoli néktei tžko ne

úad, pece domnívají se, že nieho v práci neslu I

dbávati.

Obšírné by bylo vykládati všecky jednotlivé zažral

skutky milostivé, jež od poátku založení kláštera na Zbra-

Blavi Bh tam uinil, nkteré jsou zapsány, velká vtšina

opomenuta a z pamti lidské vymizela Nkteré však ode mne

Bpatené a bezpen od jiných potvrzené, jež a dobrým -

domím zamleti se neodvažuji, zde zaznamenám. .Já zajisté

jsem znal a spatil všecky osoby tohoto kláštera <"1 poátku

založeni a obcoval jsem s nimi tém od doby Bvého mládí,

jedné pouze osoby jsem nespatil, totiž bratra Theodericha

prvního kustoda, muže zajisté svatého, jak všickni ví, jeni

brzy i»o založeni Zbraslav první i prvních mnichu bh ži-

vota v pokoji štastn dokonal a pamt bvou v požehnáni

až podnes nástupcm Bvým pozstavil. NeboC on, jak se tvrdí,

jakkoli ii_\l sešlým Btarcem a i adu mel tyicet let, p
užíval jen jediné Bukné v dob letní, jakož i zimní. Nikdo

v \;

li. k torno o prvních moisich Zbr&sUi rrchn kn. I.

kap, 10 pozn.
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ho nikdy nespatil netrplivého v protivenstvích nebo rozhn-
vaného, ale ke všem byl velmi laskav, soucitný a dobrotivý.

Po tomto jakýsi ctihodný muž osvdený, starší, jménem Ru-

dolf z Walderbachu, 6
) pijat byv do ádu, šastným skonáním

zemel, jenž o jakémsi novicovi, vcházejícím do sboru

k jitní modlitb, okolo sedícím naznail a v dob rozmluvy

ve sboru pede všemi vysvtluje, co byl naznail, takto ekl

:

Vím, vím a jsem jist, že tento novic dnes, do celly novic vstou-

pivší, bude opatem tohoto kláštera. A pravdu tohoto výroku

potvrdil potom výsledek vci. Nebo ten stal se opatem Zbra-

slavským, jehož pedpovdl. 7
)

Pihodilo se ped nkolika léty, když mnoho mnichv a

konvrš leželo v nemocnici Zbraslavské, že bratr Michal,

nyní pevor Zbraslavský, 8
) s jinými byl nemocen, jenž jako

na vysokých oblacích pod oblohou spatil jakousi podobu

jako by andlskou, jež vztahovala shry proti nkterým ne-

mocným jakýsi zlatý proutek, rozdlený jako etízek; ti pak

všickni, nad nž, jak bylo vidti, proutek ten se vztahoval,

zemeli tou nemocí, kterou tehdy byli sklíeni. Vidní to,

jako by patrno bylo tlesným jeho oím, všem vykládal, a

kterýkoli nemocný se ho již obával, protože se nedlo jinak

nežli jak ukazoval tento proutek.

V téže dob bratr Vavinec, nyní správce statk, 9
) one-

mocnv na smrt zaopaten byl všemi svátostmi církevními

;

nebo všickni, kdož ho spatili, nad životem jeho úpln zou-

fali. Kterýžto když pílišným trápením bolesti byl sklíen.

jal se vzývati povzdechy a slzami blahoslavenou rodiku Boží

Marii: Ó blahoslavená paní, vece, panno Maria, tob jsem

vnoval kvt své istoty a [svého] mládí, peje si pro tebe co

nejdéle v tomto mnišském rouše bojovati; avšak hle, umírám

s
) Walderbach v Bavoich na ece ezn.

'') Sotva lze pochybovati, že zde kroniká míní sám sebe (srovn.

Heidemann ve FDG. IX, str. 476—477).
8
) V 1. 1319—1330 vyskytuje se jakožto pevor Zbraslavský lir.

Dtich, a ovšem není jisto, zda nepetržit ;
v tom pípad bylo by

nutno složení této kapitoly klásti ped r. 1319 (a tedy asi mezi 1. 1316

až 1319); srovn. úvod.
9
) ili grangiarius; srovn. o tomto úad Jaeger, Klosterleben etc,

str. 61-62.
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mlád, pozbaven byv nadéje. Pomoz mné, matko milosti, matko

milosrdenství, abych mohl svj život ke sláv tvé prodloužiti.

Jemuž tehdy jakýmsi hlasem velmi jasným takto jest odpo-

vdno: Vavince, nezemeš nyní. alt- budeš zdráv, bratr vsak

Utto v této dob zemic Byl pak bratr Otto, jáhen a Buk-

centor, mladík všem cleniiin konventu velmi milý. Tento

bratr Vavinec, jakkoli byl slab, užasl, véc, kterou shš.d,

vykládal bratru Theoderichovi. správci nemocnice, a oba po-

kládali za pelud, co bylo slyšeno. A netrvalo dlouho, ale

hle, o tetí hodin denní Bukcentor Utto, jenž o prime zdráv

?e Bboru byl pedzpvoval, nemocen piveden do nemocnice,

šestého dne zemel B B žalostí sboru zpsobem obvyklým

pochován; pi pohbn jeho byl pítomen dokonale uzdraven

\

bratr Vavinec. Svrchu eený bratr Otto, jáhen, celému Bboru

milý. pokorný a zbožný, ped odchodem duše své o pítom-

nosti nkolika nás, kteí jsme to slyšeli, jal se jméno a po-

moc blahoslavené Pannj Marie vysokým hlasem a velikým

voláním velmi mocné a zbožn vzývati. My pak utrp'

majíce > jeho voláním pravili jsme: Dobrý brate Otto, Bet

hlaw své, píliš kicí a ubližuješ* sobe. On jakoby se usmí-

vaje nim odpovdl: «> brati, již vidím smrt ped SODOU,

již nastává odchod duše mé, potebuji oné blahoslavené po-

i jnice, na- mn tato hlava? Hlavou moji bud Cristut

Maria. Tak tedy mezi voláním a stalým jmenováním Krista

a Panny Marie, kde/to my jsme pi tom stali a Be modlili,

-m a leíce v Pánu zesnul, jenž po Bvé Bmrti nkolika

bratím našeho Bboru se ukázal v podob oslavené a podal

zejmé dkazy svého spasení.

Okolo téže doby bratr Theoderich, eený Uher, knz a

mnich, jenž býval se mnou v kolice novicem, onemocnl, a

když byl již blízek smrti, po/byv úplné sil tlesných, zbaven

jsa efti, pozvedl pravou niku zmrtvlou a ukazovákem uká-

zal zcela pímo na bratra Hemana, tehdejšího správce ne-

mocnice, stojícího tam mezi jinými. Pozoruje to bratr Heman
divil se b bál, zamoval místo Bem tam, hled se ski

záda mincím okulo Btojicích. Ale prsl umírajícího neustával

co nejvytrvaleji na ukazovati. Vida to bratr Heman rychle

kotil / komory, v niž onen nemoenjj ležel, utekl se do

sousední Bvétnice, kde nás nkolik bylo pítomno, a t
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vyklrdal nám ukazování onoho umírajícího a pravil takto

:

Snad chce tento bratr Theoderich to naznaiti, že ho mám
následovati ve smrti; odvrátiž to Bh a chraniž mne Bh.
Ale hle, bratr Theoderich ihned zemel, a následujícího dne

donesen bratr Heman na lože bolestné, jenž též šestého dne

zemel a následoval svého ukazovatele. Když pak týž bratr

Heman, knz pokorný, užitený a zbožný mnich, již sklíen

byl posledním zápasem, pihodilo se, že pan Konrád, tehdejší

opat, 10
) z Prahy pišel do kláštera a já s ním. Když pak vidél

opata svého pítomna, jako by se byl probudil z tžkého

sna, bratr Heman pravil k nmu takto : Zdrávi došli,

ote mj ; ó ote, vece, dejte dovolení mn, synovi svému.

Kam? vece opat; on pak: Abych se vydal na cestu spasení.

Jemuž opat: Jdi v pokoji, a Bh pokoje budiž s tebou. Amen,

odpovdl onen nemocný a potšen jsa na duchu a líbezný

v tvái, posílen dovolením opatovým, brzo s pravým poslu-

šenstvím v naší pítomnosti šastn v Pánu zesnul. Dosáhl,

jakož doufám, údlu toho, jenž stal se pro nás poslušným

Otce až k smrti.

Kapitola XIX.

Kok Pán 1327. O návratu Jana, krále eského, z krajin

Rýnských do Prahy, o Ludvíkovi a nkterých jiných. ]327

Léta Pán 1327 v oktáv svatého Jana evangelisty !

) Jan, j aI1 . 3.

král eský, opt se vrátiv z krajin Rýnských, vchází do msta
Pražského, jehož píchodem veškeren lid s knžstvem stra-

chem jest zachvácen a náramným udšením znepokojen ; nebo

byl veškeren lid již dlouhou zkušeností poznal, že píchod

tohoto krále není míruplodný, ale obtížný. Pišel tedy král

tento nyní jako prve, aby peníze ode všeho obyvatelstva

království eského násilím vymáhal, s sebou je odnesl a v ci-

zích zemích marn je vydal. Nyní vru nejtžší vymáhání

nastalo; nebo všem klášterníkm, jakož i všem obyvatelm

království kteréhokoli stavu král tento tžké jho vydírání

l0
) Srovn. pozn. 8.

XIX. ') Dne 3. ledna 1327 (sv. Jana = 27. prosince).
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i uložil a peníze, jež ml vyhráti za ti léta,
1
) hned najednou zá-

roven do svých m^ni sehnal, ást pak tchto penz vyplá-

ceje odevzdal svým vitelm, kteí od Rýna za ním byli

pfjalf, druhoa tást k odvezeni si ponechal. MÁ tento král

nyní horlivou snahu, aby -'-hrál hromado poklad; Bbirka

berní i nkládá se všem, a ve vydírání chudých vyi

nuvý zpsob. Povolal král jakési Lombardy z Florencie, umní
získávání penz velmi znalé. Na jejich radu dal král malé

denáry v obecné minci raziti; z tuhu poal se v obecném

lidu zvedati kik nemalý, protože mdná podstata a p<>k;>

jejich tvar poškozuji tržby všech vci prodajných.

Neboi ka/d\ Švec dí: Tmito penzi jsem poškozován,

I dí krejí: Tmito penzi píliS jsem stísnn,

Stžuje -i peka: Vsecken mj výdlek mizí

Tmito penzi, smutným Be též stává ková nad tmito

Malými penzi, pyká to vesnian na polích,

Zástupy emeslník na tu kií, ;< v ne

Peji si. aby odstranny byly brzo nepravé peníze.

Nikdo není vyat, jenž by nebyl utržil Škody

Takovýmto podvodem ; pivstane-li to, tehdy pj chválu.

V tet" dob, ve které král .lan meškal v králo\-

Bkém, pisel k nmu Jindich VI.. vévoda Slezský, pán !:.

Vratislav, a ml s králem jednaní o vzdání se svého vévod-

BtVÍ. Jemu král za[jehoj vévodství propjuje krajinu Kladskou,

ab\ byla v držení
I

jeho
I

po dobu života vévodova, a ustanovuje,

aby bral, pokud by žil. každého jednotlivého roku tisíc hiven

Apr. 4. stíbra z pokladny královské.') V den tedy svatého Ambrn.

rotíi berní na krížoTon rýprara od |
lenou u

lap i: .
o rybfranl t(

; to i- \ti také listina ce « i i
»«

* 18. ledna 1817.

lil. .-. 1166), již Jan potvrzuje, ,• Kiiovníci » der?, li

podle cnéni papeiaki baliv z placeni této berní jeon vyati.

arovn. k tonra Palackj II. i. str. 186, kterj ochota pni

vykládá \ aaalednjfcini podnikem Janovým re Slezáka

(motu. také Bag lil. 6.

• 3i n Palacký II. i. Jar. 189; tattin] <> lom \i/ v Bag lil.

lne i. dubna ; listinami rjištén I Janv
>« Vratislavi od k\ i i. lakna (Bag. lil. i i 181-1 l



Pobyt Janv v Praze a ve Slezsku. óll

biskupa král s vévodou pišel do Vratislav a uvázal se 1327

v msto i všecko panství vévodovo stálým právem se souhla- Apr.

sem mnohých, tak ovšem, že vévoda své vévodství jménem
královým po dobu života svého má míti v držení. 6

) Mužského

zajisté ddice tehdy vévoda neml, ml jen dcery a více pál
králi strany vévodství, nežli svému vlastnímu bratru Bole-

slavovi. Vyhledával týž vévoda Boleslav Bežský po všecku

dobu, jak by eeného bratra svého Jindicha vyhnal z jeho

panství násilím nebo podvodem. Nebo tento Boleslav, eený
opevovací dýka, stal sé také protivníkem Vladislavovi, mlad-

šímu bratru svému, jehož uvrhl v okovy a zbavil ho msta
Lehnice a veškerého panství jeho. Tento Vladislav z okov
stží byv vyrván až podnes zstává v Praze vyhnán od

bratra ddictví svého zbavený. Podobného vyhnání ca bratra

obávaje se vévoda Jindich, lovk mírný, chtl se za píinou
ochrany obrátiti ku králi.

7
)

V téže dob mnozí vévodové Polští pišli k Janovi, králi (Febr.)

eskému, navštívivšímu jejich koniny, a dobrovoln mu slí-

bili vrnost a podali pravici pod formou lenní písahy. 8
) Nebo

král tehdy byl toho úmyslu, že chtl Krakov, s královstvím

Polským jemu odatý, mocnou rukou opt získati.
9
) Nebo po-

ínaly již naped poslané voje nepátelsky dorážeti na msto
Krakov; král pak Lokytek, jenž byl v mst, oznámil pí-

chod krále eského Karlovi, králi Uherskému, s\ému zeti,

žádaje na nm rady a pomoci. Proež Karel, král Uherský,

pipomenul Janovi, králi eskému, smlouvu smíru, již mezi

s
; K tomu zejména listina Janova ze dne G. dubna 1327 (Reg. III,

. 1303).

') Srovn. Stenzel, G. Scblesiens 1 , 120 n.

*) Knížata Slezští pijímali své zem od krále Jana v léno z ásti

již ped jeho píchodem do Slezska, když na Morav strojil se na vý-

pravu, o níž kroniká hned v následujícím mluví, což bylo ped získáním

Vratislavská (srovn. níže pozn. 9). Byli to zejména Kazimír Tšínský,

Bolek Opolský, Vladislav Kozelský, Lešek Ratiboský, Jan Osvétimský

(srovn. listiny o tom ze dne 18., 19. a 24. února a 5. dubna v Reg. III,

. 1275, 1276, 1279—1281, 1283, 1284, 1302.)

9
; Výprava Janova proti Lokýtkovi (jíž práv byli knížata Slezští

pohnuti, aby se Janovi podrobili) podniknuta již v únoru 1329 a tedy

ped nabytím Vratislavská.
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1327 nimi díve ujednanou,
lft

) a žádal, aby neškodil jeho tchánovi.

Také po poslech a listy králi eskému vzkázal takto: Zp-
sobíte-li njakou obtíž mému tchánovi, dopustíte se podob-

ného skutku, jako byste syna mého ped mýma oima zabil.

Tak ustal král eský dorážeti na krále Polského, svého pro-

tivníka. Ty véci tedy dokonav a veškeré obyvatelstvo krá-

lovství eského nesnesitelným vydíráním stíživ, král Jan

Jan. li. s plnými mšci z Prahy v den svatého Barnabáše ") vyšed opt
se vrátil do krajin Rýnských. Kterýžto když odešel, /.vedl

se kik lidu, a za ním stely zloeení metány. Když pak se

vrátil do hrabství Lucemburského, s Metskými ve svátek

(Jbb. 27.) svatého Jakuba apoštola '-') skoniv spor se smíil. Slýchají se

u nás o tomto králi asto podivuhodná svdectví, jak se

zkouší ve veškerém rytíství, hojn navštvuje turnaje, koná

rytíské hry, tak že celá Francie a Itálie sotva staí vypra-

vovati velikolepé iny tohoto krále; dává štdré dary, poádá
pehojné hostiny s velkým nákladem. Koluje povst, že v Bur-

gundsku pi rytíských hrách svým kopím probodl rytíe.

A nezstává stále na jednom míst, ale všecek jsa mnlivý

ubírá se sem a tam, a když ho poslové hledají, velmi tžko

ho nalézají. V jeho nepítomnosti království eské vtšího

míru požívá nežli v [jeho] pítomnosti. Mnozí se ho bojí a

sám obává se pemnohých; proto aby se vyhnul nebezpeen-

ství, v království eském /ídká /.ustává, správu pak králov-

ství svuje tomu, kdo mu více bude moci dáti nebo slibuje.

Tentokráte urozený a opatrný mu/, Hynek eeny Berka

z Dub, obstarává a vyizuje jakožto hejtman záležitosti krá-

lovství. '*) A králová Eliška sedí sama jako vdova manželské

útchy /bavena, denn navštvuje bohoslužby, a zstávajíc

na Mlníce, poíná stavti za mstem Špitál chudým.

1 Brom. svrchu kap. 18. a úmluvu s králem Uherským M <lnr

18. dnora 1827, Reg. III, . 1274.

") Dne n. ervna; poslední listinu Janova, datovaná v Prav
/> dne 9. ervna; 'lne 18. ervna byl již na cesté i Cech v Chebu

Ml. . i:;u. 1842 ,

1

> To by bylo <lne 25. ervence, ale mír osaven jU 17. ervna
(KRK. 885, pon

' Hynek Berka býval ji/ drive hejtmanem zemským (o<l r. 1828,

srovn. Reg. [II., 6. 812); tnut,, dobou vyskytuje se v této funkci již

i j. ledna 1887 tamie >. 1251 a ovsem také po odchodu králové.
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Až posud bohužel, jak se vykládá od [muž] moudrých, 1327

stav království eského neuí zákonn ani pravideln zízen;

to vidím a v niterném náku srdením vzdychám.

Modle se ku Kristu, jenž založil tento svt,

Prosím též upímn, aby také on ráil míti

O království péi, odvraceje škodlivou zhoubu.

Kéž brzo zpsobí Všemohoucí, aby též tento král se stal

Takovým, aby všem byl milý a blažený.

Myslím také, že mlením nesmí býti pominuto, že eená
již králová Eliška bedliv sbírá ostatky mnohých svatých,

s uctivostí je vyzdobuje. Tohoto roku poslala ona papeži Ja-

novi zlatou desku s ostatky svatých a nejdrahocennjšími

drahokamy ozdobenou. Díky vzdal papež za píze a vyslyšel

pemnohé její žádosti, s nimiž se byla [k nmu] obrátila.
w
)

Mezi nimiž provedeno jest také papežem potvrzení kostela

v Rouchovanech klášteru Zbraslavskému. l5
)

Toho roku v msíci beznu Ludvík, stolicí apoštolskou (Mart. 11.)

zavržený, od obecného lidu však za císae a krále ímského
uznávaný, táhl do krajin Italských, do nichž pozván zvlášt

jakýmsi mužem mocným, jenž slov Canis z Verony.
10

) K tomu

inu Ludvík užil rady málo knížat Nmeckých. Vdl však

a radil k této vci Fridrich, vévoda Rakouský, jenž se tší

stejnému názvu a jménu krále, doufaje následkem toho na-

býti království a správy Nmecka. Padl tedy, jak se vykládá,

následkem píchodu Ludvíkova strach na všecky, kdož v Itálii

drtili se pidržovati stolice apoštolské; astji slýchati jest

o bojích mezi Guelfy a Ghibelliny, v nichž pemnozí jsou zabíjeni,

a co se nedje meem, dje se jedem. Nebo zahynuli mnozí

z vojska Ludvíkova otráveným vínem. A proto ímané sami

v tomto nebezpeenství jsouce postaveni panu papeži tmito

slovy sepsali list zde vložený

:

Nejsvtjšímu v Kristu otci a pánu svému, panu Janovi,

z Božího ízení pesvaté ímské a obecné církve papeži,

'*) Papež Jan XXII. dkuje Elišce za zaslané ostatky dne 15. íjna

1327 (Reg. III., . 1379).

15
) Srovn. svrchu kap. 15., pozn. 6.

16
) Cane Grande della Scala,- literaturu o ímské jízd Ludvíkové

udává Loserth, G. d. spát MA., str. -JOT: Ludvík nastoupil svou ílíni-

skou jízdu dne 14. bezna 1327.

Kronika Zbraslavská. *»"*
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IM7 pailesát 'lva mužové lidem ímským zvoleni k pokojnému

i, všickni konsulové hradní a veškeren lid ímský
(Milane políbeni blažených nohou. Závazek nesmírného dluhu,

jímž zavázáni jsou rodim dti, nepostaujíce úpln k jeho

zaplacení, aspofi tnu oplácejí, že Be t r- ^ i /. jejich pocty

a odmítají pohany. Y této zajisté úvaze neustálé my praví

synové svaté církve M"/.i v nynjších dobách slyšíce, že

nepíznivé vanou vtry na oteseni bouemi lodiky Petrovy,

znepokojení jsme uvnit a smrteln /ranni, zvlášt b

s církvi, svatou matkou naší, s níž i žíti i zemíti jed lomyslné

jsme odhodláni, od ní tak dlouhou duhu odloueni v dob
pítomné i Btále iu> zstáváme. Proež blaženosti vaSl

kolenou prosíme, abyste snilo Bvé prvotní a pravý zaklad

církve, jejž, .jak Be zdá, vydali jstev zapomenutí, odmítnouce

prodleni a výjimky obvyklé, \ pítomné dob navštívili, aby i nm
taktu po odehnáni víru všech protivníkv otec i Bynové v jedno

sloueni byli a mohli / jdu.- milosti Bofti v kráse míru spo-

i
i :i. Jinak bychom ihned u Boha i celého dvoru

nebeského i samé církve, matky své, i u všeho svta ctitel

Kristových byli omluveni, kdyby Be stalo a pihodilo nco

nemilého, a kdyby Bynové pítomnosti otcovy zbavení jako

bezldaví se nachýlili v právo nebo v levo. A hle, na vážu

tchto vci výklad výrokem živého Blova u pítomnost

posíláme urozené a moudré muže, pana Boudce Petra Vagia-

nova a Petra d<- Magistria Lue b Goccia Gentilia de Insula,

milené obany a vyslance Bvé, co nejpísnji jim ukládajíce,

aby, protože teba jest skutku, nikoli Blova, déle než ti dni

u ímského, vlastn lvignonského dvora Be nezdrželi, ale

spšn se vrátili, abychom, nslyšíce jejich zprávu, as

n svou bezpenost jistji peovati mohli, Dano \ Rímé

j01 . r. ii kostela bv. Maru- na A.ra coeli dne i>. mf ervna, in-

ilikce X.
,:

i

\ jak se vyklade a vidí, pes takovéto povoláni íman,
nebo pes každou jinou píležitost papež do msta pijíti

posud váha. a jak ae pravdivj i ví, ani nezamýšlí. V \

non však Btále trvaje proti Ludvíkovi Bavorovi jako

i. 1

1

'•
i upozoruje li-t

ntištf-n tynalda, Ann. eccl. k r. 1 í-jt. -ti
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proti nepíteli svému a církve hímá nálezy, vysílá zástupy 1327

bojovník, jej s pívrženci jeho zatracuje. Aby pak jej a ne-

pátele církve potel, papež tasí me duchovní i svtský,
modlitby s klanním za církev obecn ustanovuje a na pod-

poru bojovník za stolici apoštolskou od našeho ádu Ci-

sterciáckého a od veškerého knžstva vymáhá a vybírá desátek.

Náramné jest poblouzení, a všude peveliký postrach

Povstává v církvi, jejž ty, Maria, zahladiti

Dovedeš, chceš-li, protože dána tob moc tvého syna,

Proež chtj; on jest otec náš a ty matka.

Ty jednej matesky, otec sám jednati bude otcovsky.

Vy dejte v srdci osvícení, [a] svou dobou mír.

Pvovnž toho roku v den svatého Havla ,8

j pleté dítko Oct. ífi.

Jan, druhorozený syn Jana, krále eského, z Prahy odveden

do Korutan, aby s ním tam byla manželsky spojena dcera

Jindicha, vévody Korutanského, nkdejšího krále eského.

líyli rodie tchto dítek ped tím vespolek nepáteli, nyní

však pomoci vyjednávání o mír, a když dána byla záruka

v dítkách, stali se spolu páteli. Jaká však byla píina svrchu

eeného sporu, dostaten objasuje první ást této kroniky.

Ten tedy Jindich, vévoda Korutauský, protože tehdy nemel

mužského ddice, ustanovil tohoto syna krále Jana ddicem
veškerých vcí, uiniv si ho pijatým synem. Nelíbí však se

toto spojení Piakousm a nkterým jiným knížatm, kteí

tvrdí, že následkem pokrevenstvi mají v Korutanech právo

mocnjší a vtší.

Tak lovk míní a Bh mém', jakož mu uruje

Jeho vle, daruje, komu chce, a korunuje, koho chce,

A odmítá, koho chce; proto nyní nikdo neíká,

Ale potom se bude mluviti, kdo panuje nad Korutauci.

Rovnž toho roku muž urozený Jindich, syn Hynka 1326

staršího z Dube, na zakroení Jana, krále eského, skrze

papeže Jana uinn jest biskupem Olomouckým.
Iy

) V sobotu De«. 20.

18
)
Dne 16. íjna; listiny o tomto .satku viz v Keg. IIÍ, é. lo9"2

až 1394, 1398.

19
)
Provise papežská jest ze dne 26. záí 1326 (Reg. III, . 1226);

Hynek, a byl proboštem Pražským, byl tou dobou teprve podjáhnem;

posvcení na knze pijal, jak kroniká udává, dne 20. prosince 1326,

na biskupa dne 6. ledna 13-_'T.
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suchých 'lni „Pijel a ukaž" na knze zízeu a v následující

/ • :u ráni- posvcen na biskupa,

udl, Kriste, aby vzrstal tento Idskup

Ve všeliké ctnosti, aby mohl bezpen žiti

Utvrzen tebou, '"1 nhož odvra, co jest zlé.

Bud jeho ochráncem, jenž chceš, aby všickni byli >;

llivi

J»- Toho ruku v msíci ervnu náramná zátopa vod našemu

kláštera Zbraslavskému zniila kvetoucí osení i luiny. Toho

roku s pomocí Božj ná£ refektá jest dokonen.

Kapitola XX.

<) Ludvíkovi Bavorovi, o vzdoropapeži a o bojích .lana, krále

akého. Rok Pán L328.

Léta Pán L328 \ den Zjevení Páni Ludvík Bavor pa-

jm. :. pežem Janem a církví úpm zavrženy za souhlasu lidu ím-
ského yešed do tohoto msta EUma v basilice Bvatého Petra

3tellským a nkterými jinými biskup) korunou císaskou

na porok papeži Janovi a celé církvi obecné skutené byl opovái-

ju. it. liv ozdoben.*; Onoho dm- povstal v mst kik obecného lidu:

a žije, af 2Jje na vky. Diví 8e tomu a znepokojen

tím Avignon a všecek dvftr papežskj
;

písnjší processj pa-

pežské proti Ludvíkovi se obnovují a blesky vyobcování dovr-

-uii: naproti tomu Ludvik, nadut jsa duchem rouhavým, ne-

ustává ve zbsilé odvaze
i

»
i<

» t i papeži Janovi ntrhanými

nadávkami zváti, sebe ospravedluje, papeže zatracuje.

Peveliký /. toho Mud povstává a postrach všude.

I., bj bylo •'. ledna, sle Ludvík vesel >\<> íms U

*) Biskupem l astellskýin byl Jakob Alberti <l-

\ll. pro pi Ludvíka

nu Ludvíkova Oerhard

Orlandini [A >n>. biskup \ léji rovnéi

od papi • :i> : koninu vlu/iii Ludvíkovi tyi syndikové mi

obad



Korunovace Ludvíkova za císae. 5f7

Nebo týž Ludvík jako nepítel církve z moci papežské ÍS28

vyobcován z církve v Praze veejn v chrámech a vyhlášen

za rozkolníka. 3
) Má však týž Ludvík ve své krutovlád, již

provozuje proti církvi, nkteré pomocníky jak mezi knížaty,

tak z obecného lidu a mocné obhájce svého bludu. Potírá úpln
všecky, o nichž ví nebo se doslýchá, že se pidržují stolice

apoštolské; dva papežovy legati a laere do Itálie poslaní

snaží se mu stavti na odpor, pokud mohou; nebo jejich a

Ludvíkovy bojovné zástupy asem se setkávají, ale výsledek

boj jest rozdílný.

Téhož roku dne 12. února paní Markéta, prvorozená r
e (,r &

dcera Jana, krále eského, slušnou výpravou opatena od

matky své, králové Elišky, z Prahy slavnostn vyvedena

byvši, v Domažlicích 4
) pijata jest od Jindicha, vévody Ba-

vorského, svého chot, a odtud se slávou vedena do jeho

vévodství.

Téhož roku o plnoluní msíce bezna zatml se msíc, 5
) pebr. 25.

velmi silný vítr po tyi nedle napoád trvající následuje po

tomto zatmní; v msíci dubnu množství lidí umírá, a na Apr.

nkolika stranách svta vzniká mor dobytka velmi krutý.

Tu Eliška, králová eská, strachem ped tak velikou ranou

jsouc zastrašena, ustanovuje veškerému knžstvu Pražskému

i lidu prvody s ostatky svatých; kteréž když byly vyko-

nány, zejm ustalo znepokojení, a Hospodin smírným uinn
jest svému lidu.

Když toto umírání ustalo, raduje se lid jako díve.

O papeži rozkolníku.

Téhož roku, což s žalem vykládám, nkteí lidé vro-

lomní svévoln se odvážili koráb Noemúv, lodiku Petrovu

ponoiti a roucho nesešíwné roztrhnouti, totiž pesvatou

církev rozdliti. Nebo nestailo Ludvíkovi Bavorovi, že

v lakotnéiu duchu ctižádosti beze schválení stolice apoštolské

3
i Exkommunikován byl Ludvík již dávno, nyní však (dne -21. ledna

Í828) vyhlášena proti nmu také kížová válka!

+) Domažlice byly pozdji Jindichovi Bavorskému zastaveny miste

véna: srovn. elakovský CJM. II, . 157, Reg. III, c. 1771, IV, é. 2048)

'(Zatmní msíce bylo r. 1328 dne 25. února (a 21. srpna).
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rojil -i jinéno, název a vrchol hodnosti císaské a královi

ale ponoen jsa v hlubokou propast zpupnosti, nepravost pidal

k nepravosti, tak že v církvi obecné zpsobil pohoí

a zavrženi hodný rozkol ; sám tedy celý Bvt uvedl

v nebezpeenství a blud Ba v den -vat ku Nanebevstoupení

aL 12 Pán 8
) ádem opaným naze Be povznésti sestoupil a spadl

- výše, pokusiv se o dflo obludné, velmi zídka vídané i

Nebo hle, akoli papež Jan XXII. v úad Bvého

apoštolováni .již dvanáctý rok trávil a také svatý sbor kar-

dinálu pi nm stál, tento svrchu eený Ludvík laik s blud-

1
1
> iii souhlasem nkterého lidu ímského jakéhosi Petra

/. Corbary, / ádu brati MenSich, 7
) jak se vykládá, z píbu

zenstvi Colonnú, •) v ím ustanovil papežem, jenž zmnil

vlastni jméno nazval Be Mikulášem V. Nehodným se vpri

nástupcem Petrovým ukázal, jeni se zbavil jména Petr. Tento

nastrojeny a takka namalovaný protipapež ihned uinil dva-

nácte kardinál, 9
) nazvaných tak, jak myslím, nikoliv od sb

ardo), ale od bodláku nardu franc. chardon), nebo snad od uhlí

(carbo). Biskup Benátsl i rtijským [kardinálem-biskupt

tehdy ustanovený, jenž tohoto protipapeže v den Bvatodusni

Iú.22. zbytené posvtil, "j byl jedním kardinálem; biskup ze Sutrin

Doe 19. kvtna.

Petr Rainaldncci i Corbary, Minorita, toa dobou jii velmi si

srovn. o ném Eabel, D. < l Nikolaus V. and Beine Hierarchie,

lli-t. .Hul.. MI. Btr. --'Ti n. kde i Btarsi literatnra . o rolbé konmo-

t;n i Pflngk-Harttnng, D. Wahl <l letsten kaiserl. Gegenpapstes N -

colaus \ . ISSB ZKG WH. sta B6f n.

Rod Colonné byl pední oporoa Lmlvikuv.ni v Rímé

nik rodu Seiarrs ' olonna).

Pokud Ite sjistiti (srovn. BubeL Hierarch 16 re zmínném

lánku), jmenoval Mikuláš v po Brém svoleni toliko 6 kardinála (teprre

• ii tri dali

1

Je to smínénj jii Jakub Alberti de Prato, biskup <

tskj . kterj také pomaual LndTÍka Bavora

vrchu poau I. ; od Mikuláše V. povýšen byl na kardinála-biskupa

Ostijského i Velletrijskéh pak - Ludvíkem do lemel

. \ Mm. i

lij tehdj na ti, kvétaa, ale Bubel re Emínéném

• lanku lna iivfd. m. .-ti. unii Pflugk Ilarttun.' n.i uveil. ni.

H n ^okazuji, ie jii ped i* kvétnem Mikuláš" V. aaj byl po-

|ii k»« dni rolbj dne li. kvétns
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z ádu bratí kazatel ''-') byl jedním, jakýsi [len] ádu bratí 132S

Menších z Anglie jedním, jakýsi bratr z ádu Augustinián byl

jedním, také ostatní svrchu eení kardinálové rozkolní z nej-

vtší ásti jsou vybráni z kanovník kostela svaté Marie v ro-

tund. ,s

)

V téže dob Ludvík Bavor ped basilikou svatého

Petra v ím na veejném namésti proti papeži Janovi uinil

process. obsahující mnoho nadávek, jejžto pro uvarování po-

horšení zde zaznamenati nedovolila mn nepknost samého

inu. ") ád bratí Menších není bez podezení a nenávisti pi
tomto díle; bratr Michal, generál tohoto ádu, 1

') jak se

tvrdí, jest píznivcem tohoto bludu; sám se uinil pode-

zelým tím, že prchl tajn v noci z Avignona od tvái pa-

pežovy. Obecná povst nyní rozhlašuje, že svwAu eeny
rozkolný nastrojený papež spolu se svým strjcem Ludvíkem

z msta ímského ve zmatku prchl a ve Viterb trvá na

pochybách v nejisté nadji. l6

j

možno, že byl náš kroniká zmýlen datem korunovace papežovy, která

bezpochyby provedena dne 22. kvtna.

l
-) Biskupem v Sutri byl od r. 1325 Tomáš z ádu Dominikán-

ského, ten však nebyl asi stoupencem Ludvíkovým a zemel také již

r. 1328. Jest to patrn omyl kronikáv; srovn. pozn. následující.

") Podle Fubla, Hierarchia, str. l(i (srovn. také citovaný lánek),

jmenováno od Mikuláše V. dne 15. kvtna 1:h28 vedle Jakuba Albertova

ješt tchto pt kardinálu: František, opat jakéhosi kláštera v Nmecku
(kard.-biskup Albánský, f 132S), Bonifác de Donoratico, biskup Chironský

v 1. 1306—2S (snad kardinál-biskup Tusculský). Mikuláš de Fabriano,

provincial Augustiniánv a inquisitor (kard. titulu sv. Fusebia, po si: rtí

Františkové Albánský), Petr Jindichv (Arrighi, tit. sv. Petra v okovech)

a Jan Arlottus
;
kanovník basiliky sv. Petra (kard. titulu sv. Mikuláše

in carcere Tulliano).

u
) Srovn. Muratori Ss. rr. Ital. XIV, str. 11G7 n. (Loserth v edici

str. 455, pozn. 1 . ukazuje, že Petr užívá nkterých obrat z onoho pro-

cessu, který tedy patrn znal).

w
) Michal z Caeseny, generál Minoritu, musil v rozepi ádu

s papežem prchnouti (132o) k Ludvíkovi, k jehož dvoru se také jiní vy-

nikající Minorit (jako Vilém Occam. Bonagratia a j.) dostavili; po-

dezívání ádu, které kroniká tlumoí, nebylo zcela neoprávnno.

Michal z Caeseny zemel r. 1342 v Mnichov.

,6
) Dne 4. srpna musil Ludvík s Mikulášem V. uprchnouti nej-

prve do Viterba, kde se Mikuláš zdržel asi do prosince 1328.
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1828 Lepší je epa, nežli takovj papež odpadlík.

Nebo jeho mitra tiráži všecky jako badr,

A Btrana jeho pevrací pemnoho Brdcí.

Bosonohý veleknzi, kn< nestará, kde

Ani/ budeš i -i trvati, odvažuje Be nastrojiti rozkol

Tento, v církvi, tebe nevede nižádná moudrost,

Nebo bndeš zahanben a nveden budeš v posmch.

Téhož roku Karel, Byn Filipv, král Francouzský, po

Bmrti dvou Bvých bratí, Filip? a Ludvíka, rovnž bez ddice

mužského zemel, jimž pímou linií posloupnosti mužský kmen

král Francouzských se koní.
:T

i Následoval po nm v králov-

Btví Filip, syn Karlu v. /. rodu královského pocházející, jenl

: toho roku ve svátek svaté Trojice '•) korunou královskou byl

korunován. Pi této korunovaci byl pítomen Jan, král eský,

a vykonal vše, eho vyhledávala tak veliká slai ikož

i vzájemné píbuzenství. Nebo sestru tohoto Filipa Václav,

pn téhož krále .lana. ped tím byl pojal za ádnou

cho. Týž Václav, ddic eský, v krajinách Francouzských

až podnes zstává pod poruníkein.

Jo i

Téhož roku v msíci ervenci mezi nkterými pan) Mo-

ravskými a Rakouskými nevelkj /pivu v/nikl Bpor o

nepatrnou, jenž jako [plamen] lea pohlcující potom pfliá

rozšíil až na krále n knížata Nebo Jindich / Lipé p

píti b jakýmsi Rakouským šlecht enýmzRauhen-
:ia. jemuž Fridrich, vévoda Rakouský, jenž Be pokládá

za krále ímského, proti Jindichovi odeslal zbrojnou

pomoc. Cechové pomáhají Moravanm, a Bvár den po <lni

esí

V téže dob Otto, mladší vévoda Rakouský, vida. že jest

v opovrženi u Bvých brati Fridricha a Albrechta a chl

rovnž jako oni s Rakousích panovati, tvrd, < se má Fri-

drich spokojiti jménem krále ímského, jal se proti nim na

i nkterých šlechtic váliti, "i l'n tomto Ottovi stál Karel,

král Uherský, radou i pomoci a uvedl do Rakous osmd<

Karel l\ etnel i 1338, jeho dva bi edchádrové tu

'nu • sel Ludvik \. panoval ISH ISlfi, Kilip V. I.Htrt—

1

fttna.

-i"\ ii <• tom K reich nntei l\. li iedrích 'I "

nec r. 181Í



Filip VI. Francouzský. Válka v Rakousích. 521

tisíc Uhr jemu ua pomoc. Tatu vnitrní válka zpsobila Iía- 1328

kušanm velikou škodu.

Uslyšev tedy o takovémto sporu Jan, král eský, jenž

byl tehdy ve svém hrabství Lucemburském, poal se tšiti,

aby nabuda njaké píležitosti mohl váliti proti Fridrichovi.

svrchu eenému vévodovi Rakouskému. By lit vespolek nej-

vtšími nepáteli. A bez prodlení, ale s velikým spchem
Jan, král eský, vrací se do svého království s malým po-

tem lidu a vchází do Prahy due 17. ervence, šestého pak M.YI.

dne po svém návratu král postupuje na Moravu, chtje boj h\.-il

vésti proti Rakušanm. *°) Tedy v krátké mezee asové král

Jan jak ze svého království, tak ze sousedních vévodství Pol-

ských sebral dva tisíce ti sta bojovníku tžkoodných, s ni-

miž Rakousy s této strany Dunaje pevelice zpustoší. Nebo
s druhé strany Dunaje král Uherský ležel se svým vojskem

a hubil Rakousy bouliv. V krátké zajisté dole a bez ob-

vyklého namáhání obléhajících Jan, král esky, získal v Ra-

kousích okolo tyiceti míst opevnných, mezi nimiž dobyl

i hrazených mst Valtic, Drozdovic, Eggenburka. ") Nemalou

pak hanbu trpl král a vévoda Fridrich, protože se zdálo,"

že proti nepátelm svým nikterak neprovádí nco mužného

na bojišti. Hledl tedy, dohnán jsa nutností, nejprve s králem

Uherským a s bratrem svým Ottou, potom s králem eským
uiniti smír a dosáhl ho.

2
') Z toho smíru Fridrich nenabyl slávy

ani prospchu, ale spíše z této hry vyšel s nebezpeenstvím

a ztrátou. Nebo týž Fridrich ve skutcích válených posud

nebyl šasten.

Auiž soudím, že užiteno jest mlením pominouti o voj-

sku Pražském, králi s radostí poslaném Ped smírem svrchu

eeným pišel do Prahy rozkaz krále Jana o pispní jemu

-") Jan byl v Praze podle listin dne 22. ervence, dne 4. srpna pafa

vidíme ho již v Urn (líeir. III, . 14(59. 1474).

-') Z ležení ped Drosendorfem (Drozdovicemi?) datovány jsou

listiny Janovy ze dne 11. a 18. záí (Keg. III, . 1489, 1493).

-') Smír s Karlem Uherským uzaven v Bracku n. Litavou dne

•21. záí 13-28 (listinu o tom vydal Kurz na uv. m. str. 503 n.); mír

s Janem, který za velikou válenou náhradu zekl se výboj, následoval

nco pozdji, ale asi ped 17. íjnem, kdy Jan byl již v Brn.' Reg. III.

c. 1502; srovn. Kurz, str. 290 n., Palacký II, 1, str. 474
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- pomocí. Mšané Pražští takový rozkaz králv rádi pijali a ve

tech dnech asi deset tisíc bojovník jak na vozich, tak i na ko

nich králi svciiiu oa pomoc odeslali. Byl pak poet voz

jejich Bedm Bet tyicet, jež vezly potraviny a zbran. Ti

když blízko Znojma byli pišli a o smíru knížat l»yli nsly-

. na rozkaz králv do Prahy zárove se vrátili, kt. í na

poli ve Blávé se objevili. I sám král nabyv vítzství dne 17.

I*. 17. listopadu do Prahy se navrátil. ")

Alt. 5. Téhož ruku v den Bvatého Dominika*4
) meškaje v Brn,

tam v první bodinn denní veliké zemtesení jsem poíti), a

bylo to v dob deštivé. Pedcházelo zajisté tyto lijáky a

zemtesení horko a Bucho neobyejné, škodné všemu živou-

címu i se rodícímu.

Céhoí ruku Jan, král eský, vrátiv se z krajin Rakou-

ských, Behnav velkou ást penéz sbírkou obecné bern a roz

kel. Liným zpsobem vymáhání, dne 6. prosince vyšed z Prahy,

a vojskem postupuje do Etruská proti pohanským Litvanm,

za jméno Kristovo chtje bojovati. >

Pohled, prosím, na tohoto muže, jenž všude provádí

podivuhodné.

Má v obyeji |en váliti a o boje osilovati

A takka Btrnulým Be stává, když od válek odpoívá.

Jest Hdká zem, '•/. by Bkrze nho byla bez války,

To zejm ukazuje Nmecko, Francie, Flandry.

Nebo zajisté tohoto ruku Filip, novj král Francie, ni-

kterak by Flánderských nebyl v boji pekonal, kdyby nebyl

ml s Bebou k Bvé pomoci pt Bet téžk léných bojovných

um/u téhož Jana, krále eského, b Nmc.
\ šemi

|
lidmi

|
moudrj mi se soudí, že Janovi, králi < !eskéinu,

bo inech více pomáhá štstí nežli rozum.

Odvrat od nás Bmutek, Kriste dobrotivý,

nám ty dáti opravdový pokoj

Od 19. liatopadn zjišftrji jeho pobyl také listin) Reg III.

• Dne -V srpna.

Datum tase potvrzují listiny; poslední li^tiiui Janova i Prate

• dne ."i. prosince 1328; -> \ mi Goll, i ecbj

ii.



Jan na Litv. Zajetí arcibiskupa Balduina. 52 <

A svým svatým kižmem brzy odstra rozkol, 13-28

Jenž nyní v církvi jako koukol vzrostl.

Téhož roku v msíci srpnu Balduin, arcibiskup Trevírský, (M
od jakési hrabnky vdovy, nazvané ze Salmu, - 8

) pro jakési
I

kivdy, zpsobené jejímu panství, plavé se po ece Moselle, Jun-)

pod hradem Starkenburgem byl zajat.
27

) O jehož osvobození

Jan, král eský, jeho strýc, horliv se zasadil a eeného
arcibiskupa ze zajetí [té] ženy s nejvtší obtíží vysvobodil. Týž
Balduin, arcibiskup Trevírský, toho roku v msíci záí po Sí»t.

smrti Matiáše, arcibiskupa Mohuského, !8
) u papeže Jana

svorn byl kapitolou Mohuskou požádán. Bylo to arcibiskupství

Mohuské stolici apoštolské zvlášt vyhrazeno. Ale i toto

požádání stalo se podruhé. Poprvé zajisté, když zemel Petr,

arcibiskup Mohuský, týž tamtéž na témž podobné byl po-

žádán, a ponvadž požádání tch, jež arci požadovanému ne-

udélují žádného práva, papež nepipustil, svrchu eený arci-

biskup Trevírský, nedbaje reservace stolice [apoštolské] uvá-

zal se v stolici Mohuskou se vším jejím píslušenstvím, za

souhlasu vtšiny knžstva i laikv, a tak oba ty stolce již

ve skutenosti spravuje a íká prý takto: Kéž by uprázdnén

byl chrám Kolínský, uvázal bych se i v nj. Konce události

této neznám, ale co eknu, vím, že je zcela pravda.

Smrt uštkne všecky, také brzo znechutí se chvála,

Již dává svt, a pece toho ve své zuivosti duch

Náš nedbá, dobe ví, že na krátce trvá

Vše, co vidí, aniž proto pohrdá vcmi pomíjejícími.

Pibývá lakoty, ím více pibývá jmní,

Nákaza lakoty mládne, když [lovk] stárne.

To dotvrzuje knžstvo, král, vévod?, sluha i pán

Svým vlastním mravem, protože hledají majetku a cti

Pítomného života a nestarají se žíti ádn,

26
) Byla to vdova po hrabti Jindichovi ze Sponheima, rozená hra-

bnka ze Salmu (Loserth str. 458, pozn. 1).

27
)
Stalo se to koncem kvtna nebo poátkem ervna (tamže pozn. 2).

28
) Matj (de Bucheck) byl arcibiskupem Mohuským od r. 1321

a zemel dne 10. záí 1328. Proti Balduinovi byl na základ reservace

papežské (jakými ke zvýšení dchod kurie omezována kanonická volba)

jmenován dne 11. íjna 1328 Jindich z Yirneburka, Balduin však udržel

se ve správ arcibiskupství až do 10. ledna 1337.
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Ale vyhledávají první Btolce a hojnost vcí,

Tém dostane se Boudce písného v hodin smrti.

Jeli"/ tdménu každý bí ponese domu

Za vlastni zásluhy. To vy všickni dobe víte,

Pece však toto píši, protože vás Bnad pedejdu
- • vám nyní ukládáni

Mnohá páni b modlitbami žádaje, aby, až pohbeno

Bude toto trio, které nosím, ab) Kristus v zahrad

Nebeské je Štípil, kde by zpvem stálým zpívalo

v radosti Kristu a matce Marii.

Všem budiž známo, cokoli píši, že chci, aby zcela

Dlo Be k chvále Kristov, abychom my m ti ito

Pítomný život a již upadající Be Btarali.

A protože ode vdech Be vykládá a osvduje a eníj:

Zahálka psobí hícl roto prchá od ní každá moudrost,

Já cht< mu vyhnouti a od ><'\>e ji zapuditi,

Poal jsem toto spisování, jakkoli pro ume tžké,

Píše o vcech svtských, plných falešné sladkosti.

Jimi abychom pohrdali a po nebeských vcech toužili,

Napsal jsem pedcházející jsem v nejistot, bude-li mné

han v roce budoucím, pakli nebude, já upímným
• ni prosím, abyste vy ku Kristu z lásky

Za mne vylévali zi>'»žn. ; prosby a k nmu pli

A nkli takto: Kriste, živoucí prameni dobroty,

Tj opravdu jsi laskavý, smiluj se nad ubohým Petrem,

A je / tvého ovinec |teu|. jen/. Bpravoval Zbraslav.

Im. n. Toho roku okolo svátku svatého Martina Eliška, králová

ská, duchem zbožnosti jsouc nadšena pro pemnohé Bkutkj

ctností ;i zázraky, jež Hospodin v rozliných dobách ráil uk

tlem a hrobem ctihodné pannj Anežky, pochované v Praze

u Bvatého Františka, \ jejím to vlastním založení, Bvolala

ko knžstvo Pražské i Btarši lidu a vyložila tam svou od-

danost B úmysl ohledné kanonisace uvedené již panny; získala

také listy pímluvné o touž vc od prelát, jakož i mšanstva
k papeži Janovi, jež se svým vlastním listem poslala panu

Znni listu mšanstva bylo toto:

v ni v Kristu otci a panu. panu Janovi,
]



Žádost za kanonisaci Anežky esko. 525

svaté íínské a obecné církve papeži. Mikuláš z Prahy, 29
) Her- '328

man z Hor Kuten.
31

) Hauzlín z áslav a Gotzlin z Kolína 31
)

rychtáové a veškerenstvo i obce tchto mést s povinnou ucti-

vostí oddanosti políbení blažených nohou. Velikou radost

spasitelnou, veliké tajemství dobroty božské Buh. Pán pánv,
ukázal nyní v království Leskem, z jehož obyvatelstva my
jsme. Nebo nkterým králm a královnám a nkterým jiným

synm, obyvatelm a chovancm tohoto království, tu zbož-

nost a milost vdechl, že k vrcholu dokonalosti po stupních

ctností vystupujíce k tak veliké výtenosti svatosti postou-

pili, že sami — (jakož zásluhy jejich vyžadovaly) k výtenosti

vojska nebeského byvše povzneseni, když jména jejich v nebesích

byla zapsána — do seznamu svatých jsou pipsáni. Jejichžto

dstojnou a Bohu milou pímluvu obyvatelé tohoto Království

uznamenali a znamenají zbožnou a vydatnou záštitu pomoci

a v souženích a potebách vhodnou ochranu. Ale protože ne-

sinírnost Boží neklade míry v udlování štdrosti své, aniž ud-
lená jednou štdrost nechut jí psobí, k tm. jež tomu království

svila za otce a ochránce, dala ješt také pannu, nevinnosti

oveku i jménem nazvanou Anežku, 32
) jež jsouc dcera blažené

pamti pána Pemysla ili Otakara, nkdy krále eského.

z obou rodi z rodu královského zrozená, kvt mládí svého

ozdobou ctností tak odla, že se zdálo, jako by od poátku

nastávajícího vku svého spchala do vlasti nebeské. Posléze

žijíc v ád svaté Kláry v obcování pesvatém lhtu života

svého tak naplnila, že to, co šastn byla poala, šastnéji

dovršila. Jížto za dokonalost chvalitebného života Hospodin

tak velikou udlil milos" a moc, že v život i ve smrti i po

smrti zaleskla se tak velikou jasností zázrak, že zejm byly

a denn jsou patrný známky její svatosti. Kteréžto zajisté

svtlo pro rznost pánu, kteí v témž království eském ná-

29
i Jest to asi Mikuláš Woltiinúv z Chebu, který byl rychtáem

v 1. (132 -i) 1327—1329; srovn. Tomek I,- Btr. 607.

30
) Heman Ylkoš uvádí se jako rychtá Kutnohorsky dne 24. bezna

1829; elakovský II, . 147.

31
)
Goclín, rychtá Kolínský, doložen jest listinn dne 6. bezna 1327:

elakovský II. . 144.

3
-) V latinském texte jest slovní híka „agnani" (ovidka) a _;i

tem" (Anežka), jíž v peklade nelze reprodukovati.
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Sledovali po smíti blažené pamti pana Václava. krále i

Bkého a Polského, tak skrýváno bylo pod kbelcem. že život

a svatost této panny nedostala Be ve známost Btolice apo-

štolské a vaši. á\le nyní, kily/ v království tomto upevnni

panství /. milosrdenství Božího povoleno, Hospodin. otec mi-

losrdenství, povzbudil ducha vznesené pani. pani naši Elií

králové eské a Polské, a srdce její k Lásce a poct této pana).

kterážto panna zajisté byla tetou této paní králové, tak roz-

nítil, aby 11 oohou vaší svatosti, dokazujíc Bvatost pipome
nut panny, prosila a žádala, aby dobrotivost vaél Bval

onen Ctihodný, svatý a Bohu milý poklad ji/ dávno na nebe-

s ch Bvítíd na svícen veejného a obecného uznání n

postaviti, pipíšíc na zemi tuto pannu v seznam Bvatých

Zaež i my ke koloniím svatosti vaší se vrhajíce, úpnliv
ve své pokoe prosíme.

Kapitola XXI.

Rok Pán 1329. o smrti syna krále Uherského, prvého opata

a nkterých .jiných vcech.

Léta Pán 1329 Karel, král Uherský, odeslal pani Kl.

králové eské a Polské, li>t žalostný tohoto /není:

Nejjasnjší knžn, pani Elišce, / Boži milosti slavím

králové eské, seste své nejmilejší, Karel, / téže milosti

král Uhersky, pozdrav i Btárj vzrst šastného zdaru. Kdyby

milosrdenství Boží žádoucími zdarj nevýslovné pro-

zetelnosti náa bylo potšilo, jako to, tak i žalostný pád a

odch< <i boiny peslavného syna Bvého, vévody Ladislava, nu-

ceni jsme váni bohužel zvstovati. A jakkoli totožnost pí-

buzenství a nerozluná jednota pokrevenství, dlouho mezi

námi od Boha zízená, jíž od jediného kmene jako bratí ve

stupni nejbližším Be odvozujeme, byla by postaitelná bývala,

pece na potlaení pyšné hrdosti králv a knížat okolních

království, zlo zamýšlejících vám a vznešenému knížeti, panu

Janovi, kráii eskému a hrabti Lucemburskému, nejmilej-

šímu choti vašemu a bratru a píteli našemu nade vše mi-

lému, prostednictvím dispense nejvyšší stolice, bez níž

n. -mohlo, ni' aým synem našim a \;i>i dcerou smlou\u
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svatební ne bez opatrné úvahy zamýšleli jsme zíditi. 1

) Ježto L32J

však svrchu eenému pánu a králi, našemu srdené milova-

nému, pokud možnost pítomného života na tomto svt v nás

potrvati bude moci, ve vcech píznivých i nepíznivých bed-

livou pízní chceme pomáhati, nabízejíce se vždycky k jeho

pání, ehož že také skrze nho nám se dostane, a to

na míst i v ase píhodném, pevnou dvrou se nad-
jeme, na vznešenosti vaší královské s citem bratrským vyža-

dujeme tímto listem s jistou dvrou, abyste tak a s takovou

bedlivou péí eenému panu králi Janovi ráila poraditi, aby

\elost zvláštního pátelství, jež posud mezi námi kvetlo,

i v budoucnosti kvetlo, bez ohledu na drzé pomluvy pohoršliv

mluvících, abychom v poatém úmyslu pátelského sjednocení

neboli setrvání po vli Boží po zaslíbenou délku dní [ži-

vota] vespolek vzájemn my i on mohli se tšiti a v mocné

sile a rameni napaženém šíje nám odporných odbojník po-

tírati. Ostatek žádáme vás, abyste novinky pede vším se

strany eeného pana krále eského, jsou-li vám jaké známy,

a též jiné, jež víte z rozdílných stran svta, nám zajisté

skrze doruitele tohoto listu prostednictvím vašich list rá-

ila oznámiti. Dáno ve Vysokém Kameni v den Popelce.-) I«t8.

Tak opt podruhé perván jest svazek píbuzenský,

jenž ve prospch míru království byl po dobré pedchozí

úvaze slouen.

V téže dob Eliška, králová eská, osobn jsouc tam

pítomna, kázala požárem zniiti tyi mlýny, jež na porok

kláštera Zbraslavského na ece Vltav v Komoanech hýly

umístny a sestrojeny.''

i

Toho králová trpti nechce, aby ti, kteí dobe urozeni

Jsou pední mužové, inili klášteru nco zlého, stane li se

Nco, lituje toho mstíc, plným úsilím se snažíc,

Aby tento dm prospí \al a mír aby tam nastal.

*) Satek mezi Ladislavem Uherským a Annou, dcerou krále Jana,

smluven dne 13. února 13-27 (srovn. Reg. III, . 1274).

-) To jest na Vyšehrad Uherském dne š. bezna 1329, List otištn

také od Emlera v Reg. III, . 1531.

:i

i O tyto mlýny na Vltav míval klášter již díve spory, a již dne

23. dubna 1325 naídil Hynek Berka z Dub. tehdy zemský hejtman,

že mlýny mají býti strženy srovn. Tadra, Listy etc. . 48).
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u královnu uebeská. nechtj opustiti

Této králové, udél ji lék

Féla i duše, zahladíc všecky poskvrny.

Nebo svmii zbožným propjením chrámu v Roucho-

vanecb, které uinila, matku Kristova, slavná panno panen,

chrám slávy tvé, který jesl na Zbraslavi k<- Btran jižní,

s devíti kaplemi a oltái pomohla rozšíiti a na nm pracovati,

jen/ ]io dvacet dv léta beze zejmé práce takka nevzdlá-

ván byl ležel. Nebo tohoto roku v den svatého Stanislava,

si. 8. muedníka a biskupa, ') já opíraje se o moc a dovolení vyššího

úadu Be Bouhlasem a u pítomnosti sboru Bvých bratí na

. místech podle obvyklého zpsobu s náležitou slavn

položil .jsoin první základ ve jménu této králové. Nebo tak

velikým potud tísnni jsme byli nedostatkem, že sama tato

doi dohánla, abychom ode všeho nákladného díla

ustali.

( ) návratu králov a o .jeho odchodu.

Téhož ruku v den svatého Urbana6
) Jan. král Úesk) a

Polský, Slastn s ( . navrátiv z krajin Pruských a Litevských,

pijat jesl \ mst Pražském; proti Litvanm a pohanm ve

Bkutcícb válených provedl iny velmi statené a velikolepé,

jak hlásá obecná p iech lidí. Nebo on, jak Be vy-

kládá, pešel ke vzdálenjším koninám pohanv, nežli kterj

/ knížat ped ním byl provedl, <> emž pamt u nynjších

[lidí| by hýla. Mnoho tisíc bylo tam od nho pobito, a

ti tisíce pohan poktny ;•) ke všemu tomu bratí KJižovníci

/ domu Nmeckého pomoci Bvé vrn poskytli i rady, ol

ravše tyicet pt tisíc lehkých povoz, vezoucích poteby

pm vojsko i pro krále. Jeden /. náelník, pohan, tehdj zabit,

jenž prý mel na délku dvai top. /.ustal pak ji" Bvém

návratu týž král v království toliko patnácte dní') ;i ustanoviv

4
I' - nia.

5 kvtna.

Zejména na hrad, rvanéin Ifedevageln; Brovn. " tom a

...II. (',., hj a 1 81.

é listiny; dno 9. ervna jesl Jan \ Bischofsh<

: listina, týkaji< I t ipoft

Baldnhun



Jan na Litv. Smrt opata Konráda. ó-29

hejtmanem království Jindicha mladšího z Lipé, navštívil Bal- 1329

duina, arcibiskupa Trevírského, svého strýce, od nhož pro

záležitost Mohuskou byl povolán, u nhož i jinde mimo
své království až podnes trvá. Také svrchu eený arcibiskup

Trevírský pod záminkou požádání nedbaje provise, uinné
od stolice apoštolské proboštovi Bonnskému, 8

) všecka opevnná
místa kostela Mohuského, vyjímajíc jediné samo msto, ná-

siln drží pode jménem opatrovníka a vše spravuje. Avšak
mšané Mohuští obávajíce se, že nastane obléháni msta
skrze arcibiskupa Trevírského, klášter svatého Albana^ na

blízku ležící zboili a vysoké vže shodili. Ubíral jsem se

i já tohoto roku Mohuí a vidl jsem to a útrpnost maje

v duchu takto jsem pravil:

Ach, dobrý Albane, ui brzo konec sporu,

Jenž tob svrhl vže a mnichy vyhnal

Za ohradu domu. Ui, aby tyto boje, poaté

Takto, byly uzaveny, aby Kristu vzdaly se díky.

Myslím, že jest tžká jako žernov i jediná stolice,

Kterou drží biskup
;
právem mohli by smutniti,

Kdož podržují dv, jestliže dbají o to, aby zvdli o zkáze

Jim urené. O tolik se, knzi, trápíš,

O více na ramena svá ukládáš, brzo zemeš,

Všecko maje splatiti, co ti uloží písný soudce.

O smrti prvního opata.

Téhož roku dne 7. ervna na nemoc kamene zemel cti- jUB . 7.

hodný pan Konrád, první nkdy opat Zbraslavský, v osmde-

sátém druhém roce svého vku. Ten zrozen byv v Erfurté,

sliby vykonav v Sedlci, tak ádným se stal ve svém mnišství,

že pro slavnou svou povst nejprve byl požádán za opata

do Grunhainu, 9
) ale nedán; teprve v Oseku stal se opatem,

po uplynulém dvouletí odstoupil, do Sedlce opt se navrátiv

jako díve pevorství v elo postaven, kterýžto pak úad tak

dlouho jím byl spravován, až pišel vítaný as, že dán byl

") Jindich z Virneburka, probošt Bonnský, obdržel provisí papež-

skou dne 11. íjna 13iS.
9
) Griinhain, klášter Cisterciácký v Míšni.

Kronika Zbraslavská. 34
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j
.-.".• pi založeni kláštera Zbraslavského za prvého opata Od této

pak spiávy opatstvi pátého roku od založeni dobrovolná <>d

(1197 stoupil, a pan Otto Durink v úad po nm násle-

doval, jenž opatoval jeden rok a pl a odstoupil. Podruhé

(1311; svrchu teený pan Konrád vrátil se ku prvému svému úadu,

hftttjale léta Bán 1316 na zítí p<» [sv.] Prothovi a Jácinthovi *°)

vzdal se správ\ opatstvi a b námi na Zbraslavi a/ do

smrti po tinácte let píkladn ve s\>: zvláStni komnat by-

dlel. Následoval pak v obtížném tomto úad po panu Kon-

rádovi bratr Petr, tetí opat, eený Zitavský, jenž až podnes

petéžké bím tohoto úadu nese. Byla pak lt
; ta vlády svrehu

eeného prvého pana opata Konráda dvacet dv a pl, ali

nikoli v dob nepetržité, jakož Bvrchu podoteno jest.

DuSi tohoto opata ty, prameni dobroty,

Ot< ský, ois vlnou drahocenné krve,

.>i/. pi smrti vylil Syn tvj, a o to té prosím,

Abys ji < •- \
. »l m ni 1 1 / trest, druže ji té/, k libým

umí andlským. Nech k tomu pistoupl rodik)

Kristov] drahý hlas, zárove nech pispji : tup)

Tch svatých, kteí v radosti království nebeského

.li/ dosáhli a zbožn si je zasloužili.

Prosím, pispjte eároveí a pomozte tomuto Konrádi

.laku byl zde první, tak abj místo jeho bylo estné.

Kapitola XX11,

zemtesení 8 návalech vzduchu, o návratu biskupa 1

skélio a smrti Jindicha z lap a nkterých jiných vcech

jta Téhož roku dne 22. kvtna Btalo se veliké semte
v echách a \ Bavoích a citeln bylo znamenáno, -lá zajisté

\ té di ni pokojm v Praze v dom našeho klá-

.ti okolo hodin) kompletu, open o kamennou >t«'-nii. jež

následkem onoho zemtesení tak se mne i ty,

kdož se mnou byli, ke strachu a zdšeni nejvtšímu pipu-

10
) I>ih- Prota i HíacinU 11. eái ; o té véd smi

srrchu, ku. I . kap.

WII. ' lunu ten -t.ivnl Muk" kostela bv. Ondeje v nyn< - I

. iké ulici • p 887 I i



Zemtesení v echách a \ Bavoích. 531

dila. Jakýsi list z vdní hvzdáského sepsaný mnohé po- 1329

divné vci, jež toho roku mely pijíti, dávno ped nkolika
léty pedpovdl, jejžto, ponvadž podsil mysli mnohých lidí

prostých, slovo od slova rozhodl jsem se v pítomný výklad

vložiti, jehož znní ve všem bylo takovéto:

Mistr Jan Davidv Toletauský a všickoi misti toho místa 1322

všem. k nimž by pítomný list došel, pozdrav a milost i útchu
Ducha svatého. Vzte, že léta Pán 1329 v msíci záí, až

slunce bude ve znamení váhy. sejdou se vespolek všecky

planety, a slunce bude v ocasu draka, a nastane znamení
vci podivuhodných a hrozných, a nastane zátopa vtr skrze

Saturna a Marta, a vzroste moe nad obyej, a vznikne tak

veliká srážka vtrv, že douti budou všickni vtrové a za-

temní a zaerní veškeré ovzduší a vydávati budou zvuky

dsné a rozptýlí tla lidská, podvracejíce budovy i stromy,

a nkterá údolí vyrovnají s horami : a naopak i msta za-

hladí, nejvíce Babylon, Baldách, Sakan a Tripolis a pede-

vším msta, ležící na místech písitých a prašných. A pede-
vším bude úbytek ili zatmní slunce: i bude slunce od ho-

diny tetí až do poledne barvy ohnivé a ervené, což zna-

mená peveliké krveprolití. A potom následuje zatmní

msíce v barvách smíšených, což znamená zmtení ná-

roduv. a potom vynoí se boje veliké a porážky na východ
i na západ; a zemtesení bude obecné po vší zemi, pod-

vracející pemnoho míst. I bude veliká drahota a hlad z jara

všude a úmrtnost a zrazování království vespolek. A zeme
jakýsi císa veliký a mocný, tak že po zátop onch vtru

málokteí zstanou na živ. ale kteíkoli zstanou, oplývati

budou bohatstvím. Vznikne pochybnost mezi Saraceny a opustí

modly své a stanou se jedno s kesany. A proto my s úady
a zkušenými druhy a hvzdopravci Toletanskými myslili jsme.

že teba vám zjeviti, ukládajíce [vám] na odpuštní híchv
a vykoupení duší vašich, abyste odhalili nevdomost svrchu

eenou a postarali se o sebe, kde budete bydliti, až vtrové

budou douti. Xebo douti budou (vtrové) v msíci záí, a tehdy

sotva nalezen bude na zemi pobyt bezpený. Pipravíte si

tedy komory na rovin, obklopené horami nikoli písenými

ani prašnými; a vže nech jsou pikryty, a zemi pevnou

položte svrchu, nebudtež tam stromy ani jiné vci. jež by
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H východ komory mohly zavíti, a položte do vnit pokrmy na

ticet ilní. A vezte, že b námi shodli se všickni tilos< -i

hvzdái ze Spanel. Kecka i Arábie i Hebrejští. Poslechli

jsme táž, že sfeathskj sestrojil vž peznamenité stavby, a

bude vž na zpsob veliké hory. i uslyšeli jsme od krále

Sicilského, co se nám zdá nebezpeno. I>áu.i v Toleta léta

Pánr i:322.

Pouila mne sama zknáenosl vcí a výsledk, že skoro

vše, co tento Usl v dnchn lživí spisujícím byl pedpovdl,
bylo vylháno. Ba tento rok byl klidný a mimy a na obili

nejvíce úrodný; a proto toho. kdo taková nebezpeí podle

svého astrolabia prorokuje, krotí a kára básník, když dí:

Qstan" pátrati po tajemstvích Božích a po nebi. což jsoo;

to jsi smrtelný, peuj o to, co jest smrtelné.

Já však po/.návam a peji BÍ, abyste i vy to znali,

Že se lovk odtud iní pošetilým, že pozvednouti tvá

Chce k vcem píštím, jenž by ml míti péi

vc pítomnou, protože neví, zdali náhlým

i -tknutím zítra ho snu t euchvátí, i co se mu >tane.

Kterékoli umní [jest] jisté, ale ponvadž mysl naše plna

Jest mnohých chyb, následkem jichž velmi asto pošetilému

Podléhá Omylu a lásce k vlastnímu tlu.

Troufám, Že nkteí se dlají jakoby zlodji,

Když hledají více se stkvíti, nežli držeti se pravdy.

nejvyšších vcech mluví, ale nejnižšími bývají pobláznni.

Mnozí mnoho vdí, ale ti sob bo Btávaji blázny,

Jednají o jiných vcech, jakkoli v nich není žádná

moudr*

Budiž nejprve sob moudrý, ale jiným naposled

Potahuj se za nos, tehdy bí osvojuj právo proroka;

\ se umístné oko vidí jinak, sob jest slepé.

<> processu papeže .lana proti Ludvíkovi.

133o Biskup -'au, služebník služebníku Božích. Ctihodnému

bratru, biskupovi Pražskému, pozdravení a apoštolské požehnáni.

Na zamezeni zavrženi bodných Smlostí Ludvika, nkdy vévody

Bavorského, vyobcovaného kacíe a rozkolníka, a na

zabránni hrozícího nebezpeenství z vrných krajin Nmeckých



Nový process papežv proti Ludvíkovi. 53:?

jistý process na radu bratí našich, u pítomnosti hoj- 1330

ného množství vících jsme mli, jehož znní následuje v tato

slova:

Biskup Jan, služebník služebník Božích. Pro jistotu

vcí pítomných a pamt budoucích. Již dávno chtjíce spas-

nými prostedky zameziti pevrácené a odsouzení hodné pod-

niky Ludvíka, nkdy vévody Bavorského a v nesvornosti — jak

se vykládalo — za krále ímského zvoleného, jejž slepá ctižá-

dost tak roznítila, že — a jeho volba svatou církví ímskou
(jíž. jak známo, náleží schválení a pipuštní nebo neschválení

a odmítnutí kohokoli zvoleného za krále ímského a volby

o nm uinné) nebyla pipuštna, aniž osoba jeho schválena —
odvážil se nerozvážn uchvátiti jméno a název královský a

vmšovati se ve správu království a císaství a kacím a

odbojníkm proti eené církvi poskytovati píze, pomoc

a radu : tohoto Ludvíka veejným svým výnosem, ježto k nmu
nikterak nebyl volný pístup bezpený, mocí poslušenství a

pod trestem vylouení na radu bratí našich jsme napomenuli,

aby od vcí pedeslaných v jisté, jemu tehdy pevn stanovené

lht vbec ustal, správy oné, dokud by církví samou nebyl

schválen a pipuštn, nikterak se neujímaje, nýbrž odvolaje

úpln, pokud by mu bylo možno, s výsledkem, cokoli ve sku-

tenosti bylo jím ve smru opaném podniknuto, nemén
veškerým prelátm a jiným kterýmkoli osobám, duchovním

i svtským, jakož i obcím a veškerenstvm pod velikými

tresty duchovními i asnými co nejpísnji ukládajíce, aby

téhož Ludvíka nikterak ve vcech pedeslaných neposlouchali

ani nedbali žádným zpsobem, aniž mu v tom prokazovali

pomoc, radu nebo píze, bez ohledu na sliby ^rnosti a jiné

jakékoli písahy jemu uinné nebo závazky, sjednocení,

spolky, spolenosti a smlouvy, pod jakoukoli formou nebo

výrazem slovným s ním uinné, tebas byly upevnny písa-

hami nebo vytením trest, kteréž všecky na radu týchž bratí

jsme prohlásili za nicotné, zrušené a neplatné, a pokud

ve skutenosti se provedly, ustanovili jsme, že za nicotné, zru-

šené a marné mají býti prohlášeny. A protože svrchu eený
Ludvík takovéhoto a jiných rzných napomenutí, rozkazv

a pedpis našich uposlechnouti pohrdl, zavržení hodným zp-

sobem stále páchaje vci horší — jako by dán byl ve smysl
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1330 niemný — nejprve postižen nálezem vyloueni z církve a

pozdji, kily/ vina jeho vzrostala a Bvéhlavost jeho bs roz-

mohla, zbaven práva, bylo-li pro ného njaké získáno volbou

svrchu eenou na království nebo císaství jakýmkoli zp-

Bobem. Potom vsak, když kupil pestupky na pestupky, roz-

linými processy našimi v rzných dobách konanými na rudu

týchž bratí soudem spravedlivým zbaven a vyzut / vévo
ství Bavorského ;i vfiech výsad jak apoštolských, tak i cfc

ských a všech Btatkdv a lén, jež držel od téhož kostela

ímského nebo od kterýchkoli jiných kostel neb od
I

v posléze, ponvadž následuje tvrdosti Faraónovy a pohrd

veškerou kázní Bvaté matky církve, nejevil žádných známek

nápravy, ale Bpíse všímaje -i kacíského a kaceovaného ocení

a háje kací, jež pipustil v.- bvou spolenost, i jejich kací-

ství a bludftv ukázal Be zjevn kacíem, se šetením povinných

slavnostních obad prohlášen nejprve za píznivce kacív a

potomn ze zloinu kacíství byl nálezem a veejné námi

na ladu téch bratí odsouzen. Potom vsak týž Ludvík, ne-

spokojuje se pedeslanými pestupky a zloiny zavržení

hodnými, ale jako zatvrz. l\ w zlém a jako upadnuv v osidlo

zoufalství, neustále obraceje k horšímu Bvé podniky, stolec

hodnosti císaské Bkuten ne bez veliké niemnosti a

odsouzení bodné zbsilosti uchvátiti Be odvážil, dav -.> na n,

jako bj mu právo náleželo, korunovati od tch, jimž tu ne-

píslušelo, a na uráženi -vai.' církve Boží a jejích vrných a

oddaných <\ krajinách italských, v nichž zstal v niemné

odvaze proti zákazu církve), nemén Be kasaje nkterá mi

i místa krajin svrchu eených, jež se ho nepidržovala, po-;

pleni] hrozn a nesmírné a nkterá z nich uvedl v takový

nedostatek, nouzi a chudobu, že i po uplynutí velmi dlouhé

dob5 nemohla býti podepena, aby opél povstala. Nad t.> práva

statky íšské rozsápávaje neustále, oddané .1 vrné církve

krut pronásleduje, a puku. I na nm bylo, z onch krajin

vyhánje, posléze jed niemnosti Bvé pojatý vychrruje na úplné

podvráceni vírj katolické a roztrženi sukn lan.' aesešiva

ku pohan velebnosti Boži a na pohoršení, nebezpeenství

a pohrdáni celého Bboru vících, prokletými skutky jako mi

dábli Be chovaje, pidruživ si nkteré Bvé niemné Bpojence,

Petra z Corbary, muže zajisté pohoelivého a vrolomného
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— jenž kdysi propustiv svou ádnou cho, s níž po nkolik 1330

let jak na loži, tak i u stolu byl obcoval, vzav na sebe mimo
souhlas této choti roucho bratí Menších a vydávaje se za

bratra Menšího, 2
) a jenž neposlušen jsa svého pr.ovinciála ím-

ského jím byl prohlášen, že upadl v nález vyobcování a ml
býti pojat ve vzení — pijal za protipapeže, staraje se o to,

aby týž Petr tak na posmch a zavržení hodným zpsobem
za protipapeže pijatý ustanovil nepravé kardinály a notáe
a jiné úedníky dle zvyku, jejž zachovává dvr ímský, a

odvážil se i jinak nkterých vcí všem katolíkm zavržení

hodných. Sbor však takový po nkolik dní sebraný Hospodin
síly ve svém milosrdenství brzy rozprášil, a my jsme

uznali za dobré vše nebo nco z toho, co týmž Ludvíkem
a Petrem bylo spácháno ve vcech pedeslaných nebo

u píležitosti vécí pedeslaných, právem na radu týchž

bratí prohlásiti za nicotné, zrušené a neplatné, nicmén na radu

týchž bratí díve eeného Ludvíka jak pro svrchu e-
ené, tak i jiné rozliné lánky poskvrnného mnohými bludy

odsuzujíce pro blud a rozkol jakožto kacíe a rozkolníka

zejmého, proti nmu naizujíce rzné tresty a též prohla-

šujíce, že upadl v naznaené tresty a hrozby, jakož v rzných

processech (našich o vcech svrchu eených na radu bratí

svrchu eených slavn konaných) plnji jest obsaženo. Že

však, jakož vrohodná zpráva mnohých nov donesla k na-

šemu sluchu, týž Ludvík, ponvadž v nm posud plápol lakoty

a ctižádosti neuhasí, ale spíše dechem ábelským roznícen

odebral se do msta Tridenta, kdež svolav své druhy

snaží se zaíditi, aby, jako v krajinách Italských svrchu ee-
ných uchvátil práva císaství, vící znepokojil a jejich majetkv

pohltil a ztrávil. tak i v Nmeckých krajinách prokletou touhu

svou po té stránce mohl vyplniti a proto se rozhodl rozliné

úedníky nebo správce pro ty krajiny Nmecka ustanoviti:

my chtjíce spravedlivými prostedky zabrániti tak velikému

neštstí a nebezpeenství, svrchu eeného Ludvíka — ježto

k nmu není jistého pístupu, aby se mu dostalo napomenutí

a zákazu takovéhoto, a prodlení hrozí rozliným nebezpeen-

-') Petr z Córbary byl opravdu ped vstoupením do ádu Minorit-

Bkéhoženat, vstoupil však do kláštera se souhlasem své choti.
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1330 stvím — tímto Bvým veejným výnosem u pítomnosti etného

tohoto množství vících napomínáme a jemu po 1 tp'>;-'m

vyloueni z církve, jakož i pod jinými tresty jak duchovními,

tak svtskými, na nj posud vmetenými, (jež chceme, aby byly

za optované pokládány, a jimž. aby propadl samým skutkem.

ustanovujeme, bude-li konati opak), naizujeme a porouíme

výslovné, aby nadále ve správu království ímského nebo

larství jakýmkoli zpsobem Be neuvazoval, aniž se králem

oel .ni jmenoval, ani/, se od jiných, pokud na nm
bmb\ dával jmenovati, aniž pod jménem takovýmto nebo

jakýmkoli jiným za píinou záležitostí eeného království

a i isastvi do krajin Nmeckých nebo nkterých jiných n
koho nebo nkteré [muže] ustanovovati se odvažoval, aniž

námstnictvi nebo jiné kterékoli úady, jakýmikoli jmen]

nazývají, udílel nebo Bvoval nkomu nebo nkterým lidem,

aniž také v onch krajinách nebo jiných práva nebo statky

království nebo císaství jakýmkoli zpsobem zabíral, neb o nich

jednal a vící církve a íše znepokojoval neb obtžoval. Nemén
• ni i jednotlivým prelátm a osobám církevním, svtským

i ádovým, jakéhokoli jsou vynikajícího postavení, hodnosti.

i.nlu. -tavu nebo postaveni, (tebas vynikali dstojenstvím

patriarchy, biskupa nebo vysslin aneb uižsím), jako/ i králm,

vévodm, knížatm, markrabím, nrahatum. pánm, Šlechticm,

správcm, hejtmanm, vladam a jiným pánm svtským i

jiným osobám jednotlivým kterýmkoli i obcím, spolenostem,

mstm, hradm, mstekm, vesnicím a místm pod trestem

vyloueni z církve pro osoby jednotlivé a interdiktu na zem,

msta, hrady, msteka a místa jfji.h a spolenosti, oi k

jakož i [pod troutem . ni prelátové a osoby cír-

kevní budou zbaveni dstojenství, osobních hodností, úadv
a beneficil církevních a [že] jak oni. tak i jim váickni [budou

zbaveni
|
výsad apoštolských i íšských, lén, statk, hodností,

d, jež drží od kostela ímského nebo jiných [kostel]

neb od Hse, a svobod i osvobozeni jakýchkoli, co nejpísnji

naizujeme a porouíme, aby námstnictvi nebo kterýkoli jiný

ntad nebo správu takovou, jakýmkoli jménem se nazývá,

, nho nebo z jeho moci, jeho jménem a rozkazem od jiného

b jiných nepijímali; a jestliže snad úad nebo správu

takovou pijali, ihned jí, jakmile tento pro eet ve známost
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jejich se dostane, nebo na nich bude záležeti, aby se [jim ve 1330

známost] dostati mohl, složiti neodkládali, nikterak na dále jí

opt nepijímajíce; a aby díve eeného Ludvíka (nebo

pomocník, píznivc, námstk, správc neb úedník jeho,

jakkoli by se nazývali), neposlouchali v niem ani nedbali,

ani jich nebo nkterého z nich nepijímali nebo nepipouštli,

nebo o právech a dchodech jakýchkoli, ke království ím-
skému nebo císaství se vztahujících, zodpovídali nebo jinak

jim poskytovati pomoc, radu nebo píze pímo nebo nepímo,

veejn nebo tajn se neodvažovali, sic jinak chceme, aby

osoby jednotlivé kterékoli, církevní i svtské, jakéhokoli by

byly vynikajícího postavení, hodnosti a stavu, církevního nebo

svtského, upadly skutkem samým v trest vylouení 7 církve,

zem pak, msta, hrady, msteka a místa, jakož i spolenosti,

obce a sbory, jež by nerozvážn se odvážily proti takovémuto

zákazu a naízení našemu nco uiniti nebo se o nco po-

kusiti, v trest interdiktu, jež od této doby pronášíme, jakož

i aby osoby církevní, mimo patriarchy, arcibiskupy a biskupy,

[upadly] v trest zbavení všech dstojenství, osobních hodností,

a jiných beneíicií církevních, s péí nebo bez pée, a v trest ne-

zpsobnosti nabýti jich a podobných pozdji
;
prohlašujíce uri-

tji, že kdykoliv a kolikrátkoli za vhodné uznáme, úhrnem neb

oddlen bez jiného napomenutí a phonu pikroíme jak proti

tmto osobám, tak i proti jiným kterýmkoli osobám církevním

i svtským, jakéhokoli jsou stavu nebo postavení, ke zbavení

hodností a prelatur eených patriarchv, arcibiskupv a bi-

skupv, a k zákazu dosažení tch a podobných hodností, jakož

i [ke zbavení] výsad jakýchkoli apoštolských a císaských a lén,

statk, hodností, svobod, jež oni a kteíkoli jiní duchovní nebo

svtští lidé od kostela ímského nebo kterýchkoli jiných kostelv

nebo íše jakýmkoli zpsobem drží, a svobod i immunit, a

k naízení nebo za naízené prohlášení i jiných duchovních

i asných trestv a nálezv, o nichž se nám bude vidti dle

provinní, zatvrzelosti a pestupku kohokoliv, bez ohledu na

písahy vrnosti a jakékoli jiné, (jimiž by se oni nebo n-

kteí z nich eenému Ludvíkovi jakýmkoli zpsobem byli

zavázali) a na spolenosti, spolky a ligy s ním (nebo jménem

nebo na rozkaz jeho s jiným nebo jinými) skrze kterékoli osoby

jednotlivé, církevní nebo svtské, nebo obce neb jednoty.
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>rj uinné nebo provedené pod jakoakoli formou nebo

výrazem bIov, i i kdyby upevnny byly vytením trest

nho vykonáváním písah nebo kterýmkoli jiným Bti

nimi. ponvadž na pohanu Boži proti dobrodiní míru a na

sníženi < t i a stavu sv. matky církve a na porok obd a na

nebezpeenství duši > bludaem vyobcovaným nerozvážné vy-

konány byly, což vše již jindy my skrze processy /.a nicotné,

/rušené a neplatné jsme prohlásili a posud ješt prohli

jeme, a pokud ve skutenosti se provedlo, jsme zrušili, uinili

nicotným a marným a nyní nadbyten rušíme, nicotným a

marným iníme, i kdyby po eených pích <> nkteré takové

i byly polena; se daly, rozvazujíce písahy takové a ti'

seky i jednotlivé na vci díve eené nebo jich se dotýka-

jící ustanovené jakýmkoli zpsobem z plnosti moci uvolujíce.

Chceme pak i moci apoštolskou nemén rozhodujíce, aby

takováto na-.- pe svrchu eeného Ludvika i jim'', jich

patrn dotýká, postihla a vázala, jako by jim osobn a jed-

notliv byla ohlášena a slavnostn oznámena bývala, bez

ohledu na jakékoli opané ustanovení, vydané našimi ped-

chdci, papeži ímskými. Aby pak takováto naše pe ;.

v ní obsažené svedeno bylo v obecnou známost téhož Ludvika

i jiných, jich/ se týká, list) > ili Many pi tuto obsahující

v tmi/ Avignone dáme vyvsiti nebo pibiti na dvée noho

veeje, jež tuto pi takka BVým jasným hlásáním a sirým

oznamováním v obecnou známosl uvedou, abj týž Ludvl

jiní, jich/ pe sama Be dotýká, nemohli žádné výmluvy ped-

stírati, že k nim nedošla, noho že ji neznali, ježto není pravd-

podobno, aby zstalo, pokud Be jich týe, neznámo noho sknto.

co tak zjevn všem \ obecnou známosl se uvádí. Dáno

Ju. •> v Avignone dno 28. ledna trnáctého roku našeho papežství, 'j

Chtíce tedj eenou pi a obsah její v tch krajinách

slavnostn dáti rozhlásiti, aby plnji vešla ve známosl vícím
h krajin, a aby oni opatrnji mohli sr vystíhati, aby tým! Lud-

víkem a jeho následovateli, druhy a pomocníky nebyli naka-

ženi, oklamáni neb utlaeni noho tresj a nález) pi samou

metanými a vyhrožovanými nebyli zavaleni, a aby e tom ne

nudili pedstírati neznalost, bratrské tvé lásce listem apoštol-

28. ledna



Poddání vévodu Slezských kxál.i Janovi. r>:j
(

.»

skýin mocí poslušenství co nejpísnji ukládajíce naizujeme, 1330

abys osobn nebo skrze jiného nebo jiné osoby duchovní

i svtské, o nichž se tob uzda, pi tuto i vše i jednotlivé,

co v ní obsaženo, na místech a v chrámech svého msta a

dioecese, o nichž se ti uzda, že se budou hoditi, výlože je ne-

mén v jazyku obecném, aby se jim jasnji vyrozumlo, slav-

nostn prohlásiti a tohoto Ludvíka za vylouena z církve,

bludae a rozkolníka každého dne sváteního i nedlního ve-

ejn hledl vyhlásiti, o prohlášení takovémto veejnou

listinou, obsahující poátek a konec pítomného listu, jak nej-

rychleji budeš moci, nemén nám zprávu podávaje. Báno

v Avignone dne 30. ledna trnáctého roku našeho papežství. 4
) Jan. ;ni.

Téhož roku v msíci kvtnu"') Boleslav, vévor1
\ Slezský, Mai. 9.

pán Bežský, msto Lehnici s jeho píslušenstvím, jež bratru

svému Vladislavovi knzi násilím odal a pod svou moc uvedl,

od Jana, krále eského a Polského, právem lenním takka

z pinucení pijal a v jeho poslušenství na vždy se svými

ddici se zavázal. Také vévodové Polští a Slezští, jichž potu Apr. 29.

nyní nevím pro množství, skoro všickni v téže dob poddali Mai.io.

se ve službu téhož krále, uinili závazek vrnosti. 6
) Mimo to

msto Zhoelec, jež od starodávné doby od království Óe

ského jakožto vno následkem satku bylo odato, tomuto

králi se vrátilo a s pravou svou hlavou sjednoceno. 7
) Tohoto

pak sjednocení byl tento zpsob: Mšané zajisté svrchu e
eného msta tžkého jha, jež na n Jindich, vévoda Slezský

eený z Javora, tehdejší jejich pán, astéji nespravedlivé

byl vkládal, nechtli nésti, poslali k Václavovi, prvorozenci

4
) Dne 30. ledna 1330.

5
)
Udlení léna Bolkovi Svídnickému stalo se již 9. kvtna 132.3

ve Vratislavi, pi návratu krále Jana s jízdy Litevské; listina o tom

v líeg. III, . 1556.
e

) Srovn. k tomu Palacký II, 1 str. 478 n.; byli to zejména Jan

Stinavský (29. dubna 1329, Pieg. III . 1548), Jindich Zahanský (9. kvtna,

Reg. III, . 1557), Konrád Olešnický (10. kvtna; tamže . 1558) a Pemek
Hlohovský (srovn. níže kap. 28, list ze dne -11. íjna, v nmž jest e
o podrobení Pemkov).

T
) Vévoda Jindich Javorský a Fiirstenberský prodal Zhoelec králi

Janovi dne 3. máje za jeho pobytu ve Vratislavi, potom Jan sám Zho-

elec (ve dnech 18. a 19. kvtna) navštívil; srovn. Palacký na uv. m.

a listiny o tom v Reg. III, . 1550, 1551, 1553, 1559—1563).
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1330 Jana, krále eského, tehdy ve Francii dlícímu. posly, kteí

pravili: Vezte, ó pane, který jste zákonitým ddicem králov-

ství eského, že my ddiné k vám náležíme. Nebo jakkoli

takka pod jakýmsi závazkem jménem véna dlouho jsme byli

pod mod markrabí Braniborských, pece, ponvadž ti z do-

pilštnl Božího VSlckni vyhynuli, zapísaháme [vás], a:

na- a Byny naše znovu ráil pidrnžiti ke koeni, z nhož
jsme vyšli, a sjednotiti s královstvím eským, jež vám píroda

i pravá dávají vt- vlastnictví. Tchto tedy poslu slil* a lo-

venství mladý tento ddic, uživ rady starc, pijal a i

Zhoelec s mšanstvem v opatrování krále .laua, svho i

jakožto prvotiny království Bvého vrn opt odevzdal. Uinil

otec, eho si žádal syn. nebo duch jeho byl k tomu nemálo

naklonn. Nebot tehdy kolovala veejn povst, že <lii\

•

tený Jindich, vévoda Slezský, pokusil se krále Jana tajn

zabiti, což jakýsi rytí. Bvdek t.- \> .v Oldich / Ústi,

chtl v souboji proti vévodovi zpsobem i obyejem rytím
vhodným osvditi. Proež msto, jež vévoda ztratil, král

obsadil

O mívratu biskupa Pražského.

M.I Téhož roku v drn ivatých muedník Procese i b Marti-

aiana 8
) Jan. biskup Pražskj dvacátj Bedmý, z mota Avignona,

totiž ode dvora papeže Jana. pi nmž DO tinácte let,

Buspendován jsa od veškeré správy jak duchovních, tak i svt-

sky. -b vr.-i. B tžkou nevoli trval, k biskupství BVému BS

vrátil, navrácen jsa veškerému dstojenství dívjšímu, a ná-

ležitou Blavností od knžstva 1 od veškerého lidu poctn

Ue ponvadž jest básnické písloví:

Dvr ímský nepas* viny, •)

tentýž biskup ostíhán jsa o veškeré rouno Bvých penz, opt
vrátiv poal jiné vlny hledati, aby se mu nedostalo

bj zstal <• pouhém a istém rozumo.

To vím, pokud kdo m kurie
|
íme
stati

"
I to< dcc

\ 1
: iíené ragaotské ikUdb]

.



Návrat biskupa Jana. Smrt Jindicha z Lipé. Ó41

Pi sob mu dovoluje, ale když se nenalezne, co by dal, 1330

Tehdy dovoluje lovku odchod a návrat do vlasti.

Sem se odnáší list, tam zstane poklad;

Milosti ve slovech, chceš-li mírných nebo trpkých,

Veliké dostane se ti tam; cokoli se na kži mže na-

psati,

Toho nabudeš pln, jsou-li mšce plny penz,
To pokládám za hodné, dávaje ti o tom znamení,

Trvá právo takové, aby kdo dává dar duchovní,

Na sl a na rozlouenou vzal zaplacení vcné.

O smrti Jindicha staršího z Lipé.

Téhož roku v den svatého ftufa 10
) muedníka zemel v Brn Aug.26.

muž urozený a statený, Jindich starší eený z Lipé, o nmž
asto dje se zmínka v pedchozím [vypravování], protože byl

bohatstvím, mocí a slávou svtskou nejvíce nad ostatní pány

povýšen. Pro smrt jeho králová Alžbta, eená Hradecká,

tolik plakala a želela, že všem vidoucím její náek k úžasu

to bylo. A ponvadž jako v život, tak ani v smrti nechtla

od nho býti odlouena, ustanovila, by tlo jeho v kláštee

nového jejího založení 11
) s uctivostí bylo pochováno. O tomto

slavném pánovi kdybych nyní nco málo napsal, poznání mno-

hých in jeho struností krátkého výkladu bych zatemnil.

Tento však Jindich, jakkoli byl pítelem svta

A se svtem vyhledával více majetku a hodností,

Pece mu tento svt nepomohl, aby zuivé

Uštknutí smrti ho neuchvátilo; s jakým údlem osudu,

Neviní, ale prosím t, Kriste dobrotivý, ui to, aby tento

Smrtí poražený pidružen byl k svatým.

Rci v slzách: Sta se, a dej mu nyní odpoinutí.

10
) Dne 26. srpna.

u
) To jest Králové Klášter na Starém Brn (srovn. svrchu kap. 12),
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Kajut., Ia XXIII

o Dovotácfa mrav.

V tch dobách a létech poala znaným a podivným zpij

• ni skoro u všech lidi a zvlášt v krajinách I eských a

zemích okolních jakási nová podivnost a podivná novota jak

v odvech, tak ve zvycích a mravech vznikati; a nen<

stává Be z pota mudrc [takových], kteí pozoruji t ;ik« >\.
••

véci a podivením a je ve Bvýcfa výkladech a básních vytýkají

u vtipkují. Jeden / tchto karatel nedávno na Horách Kut-

ných byl zabit. Jsou nkteí z vynálezc tchto podivných

vcí, kteí po zpsobu barbarském dlouhé brady nosí i ne-

bolí jich. .í sou i jiní, kteí zhanobujíce dstojnost mužskou

v [úprav] vlasu úplné B€ pidržují mravu ženského: jiní

vlasj na Široko, jak iui vinai, do kulatá a

v povtí roztásají; jiní želízkem vlasj skrucují, aby vlasj

zkadeenými a vkol poletujícími Bvé plece zdobili. (Jžíváni

epic, jež bylo prvotné, nyní úpln jest odstranno. Zpéi

lomenými hlasy, pltony a kvintami modulovaný, kdysi toliko

u dokonalých hudebníkv užívaný, již pi tanci váude b<

a na námstích od laikv a faiize. Také rznými jazyky po

silnících pemnozí naši již hovoí. V odvech tak veliká jest

rozliná ohyzdnost, jak veliká rznost ohyzdných mysli uvnit

to porouí. Ka/d> Be pokládá za Mastnjšího, kdo vymysli

iiiv\ unav. Krátko a úzké šaty b jakýmsi pívskem u lokte

Bplývajícím na sukni, jenž obletuje jak oslí uši, již již u vtšin)

lidi Be spatuji. Klobouk] dlouho a svrchu Špiaté, roz-

lin zbarvené se nosí v mstech, více na cestách. Již ne

spatujeme nižádného tak opovrženého sedláka na polích

orajícího, jenž by nenosil široké a podlouhlé kapuc. • Nad

mih a Btevíci, lýtka i noh] velmi úzce Bvlrajícími, u star-

cv a povážlivých lidi asto vzniká pndivnu a posmch. Nyní

knéží nosí na hlavách malé tonsury, vlas] svými zakryté, po

boku však veliké mee a dýky; naproti tomu zídka vídáme

laika, jenž bj pii pasu neml rženec k modlení, lak

veliké a takové povstalo zneužívání a vynalézáni novot za-

vrženl hodných, zeje kárám nikoli sám, ale b vtšinou a vy-

lícovati jich nechci Nebo tatu novota vidoucího nebo tou-



Novoty ve mravech. Smrt krále Fridricha. 54:;

ího nepovznáší, ale znaí a jeví pevelikou zmnu království -

eského. Nebo po záhub pirozených král echy snášely

rozdílné a mnohonásobné panství, od nhož pijaly obyeje
rozdílných mrav. Vzniklo nyní obecné písloví: echy cho-

vají se po zpsobu opice, nebo dlají, cokoli uvidí jiné

konati.

O kdyby Nithard, jenž nebyl liknavý k novotám,

Byl spatil tyto nové vci, byl by složil velmi mnoho

dobrých

Básní satirických, protože mysl jeho nepátelská

Byla tmto skutkm od nevzdlaných konaným.

Kdokoli, sedlák i mšan, knžstvo s rytístvem,

Píinu by poskytoval nyní, že by Nithard mohl

Dosti opvovati, vykládaje zpsoby novot.

Již jsou i na všech, kdož se jimi tší,

A etnjší množství nyní jest v hradech a v mst.

Kapitola XXI I '.

Rok Pán 1330. O smrti Fridricha, vévody Rakouského, a

o smrti opata Sedleckého, o návratu Ludvika Bavora

z Itálie.

Léta Pán 1330 v oktáv Zjevení Pán 1

) Fridrich, nazý- 1330

vany králem ímským, vévoda Rakouský, jenž pro císaství Jan. 13.

stal se píležitostí a podntem pevelikého sváru ve všech

krajinách Nmeckých, trápen jsa bemenem rzných nemocí

a zvlášt ohromným množstvím vší, zemel na svém hrad,

jenž slov Gutenštejn, a pochován v Mauerbachu, kláštee

ádu Kartouzského, jejž sám byl založii. Tento Fridrich zvo-

len byl ve Frankfurt za krále ímského pi nesvorné volb, ( 1 3 1 4)

korunován v Bonne, svedl mnoho bitev, postrádaje takka

obyejn vítzství a zpsobuje v íši jimi nebezpený rozkol,

o emž všem pemnoho v pedchozích [listech] jest sepsáno.

Málokoho jest vidti mezi lidem, kdo by nad jeho smrtí byl

zarmoucen; arci, vždy ani bratí jeho vlastní, Albrecht a

Otto, mnoho nezeli jeho smrti. Po tech bratrech svých, l!u

') Due 13. ledna.
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um dolfovi, Leopoldovi a Jindichovi, krátce ped tím zesnulých,

on, plat dluh smrtí, následoval, /ustavil po sobe choi B* u.

dceru krále Aragonského, slepou, a nižádného ddice muž-

ského.

I Vin. Kriste, aby tento vévoda dosáhl svtla nebeského,

Odpus mu provinéní jeho, dej svou pravou rad

Opakuji k Tob prosby, nset Fridricha, dobrotivý Ježí&i.

kkoli byl díve vévodon a králem, pece nyní

prach,

A tlo, jež milé bývalo, leží promnno v popel.

Duch j<dio budiž tam. kde víš, že se píší jména

Téb Bvatých, jež obohacuje království nebeské.

Y téže dob Ludvík Bavor, od mnohých císaem ím-
Bkým nazývaný, vrátil se z krajin italských a Lombardských

m>. s chotí svou. dcerou hrabte Savojského,*) a na as prodlévá]

v mst Bavorském, jež alove Mnichov.3)
Tento Lud.ik. ie zemel Fridrich,

Nemálo se raduje, pece vsak neodvažuje se všem to

Úpln vyjáditi, protože chce nyní sani nutí

Vrchol císaství, byl onen pro Dj jako by blesk

\ bevno v oku. protože mu celou snahou

( >n odporoval, kdy/, ml píhodný as
Mezi nimi rozkol psobilo i královské pomazání,

Ale uStknuti smrti pineslo úplné smlouvu mnu.

Smrt opatova.

j»i. 15. Téhož roku v dru svatého Mama opata4
) pan Fridrich,

rodem Sas, "pat v Sedlci, druhý visitator Zbraslav, muž

zkušený, Btížen jsa Bvízelem Btídavé zimnice, ostnem Bmrti

dokonal. K jehož Bvatémn posledníma pomazání, kdy/ bratr

Konrád, pevor onoho domu, sotva první byl proslovil mod-

litbu, pijel jsem t nenadání v dob noní, an nikdo aetufiil

mého píchodu a pítomnosti, a já sám nevdl o tak veliké

i svrchu kap. 18, poin i apoxornéno, cho Ludvíkova

Markéta byla dcera Viléma Sollandakého.

Ludvík opustil Itálii \ prosinci 1889, a pul... Tri-

mni Jindichové \ i ínoru 1380
4 Dne L6. lednat



Smrt opata Sedleckého, 54:.

jeho slabot, a dokoniv obad svatého pomazání [jej] na úsvit 1330

následujícího dne zemelého, druhého dne s žalem všech, kdož j«. 15,

byli pítomni, a pláem mnohých v kapitule desátého roku j i0 .i6.

jeho správy jsem pochoval. 5
)

Tomuto Fridrichovi, píteli míru a bohatému na mír,

Ty, který jsi pravým a jásavým mírem, tmím a pochodní

Ui, králi dobrotivý, zákonu dobrotivého by se dostalo

tomu, jehož dsí poskvrna zloinu,

Jejž nesl, pokud žil, tam aby nebyl kde je síra

a smola,

Nebo kde krutá noc. ale hned tam, kde ozývá se veselý

hlas.

Ne tam, kde hrza, ale [kde] svtlo, jež ty dáváš, Kriste.

vdce mocný.

Po tomto panu Fridrichovi nastoupil na úad opatský

ctihodný muž, mistr Oldich, doktor dekretv, urozený, eeny
z Pabnic") nkdy kanovník mnohých kostel, tehdy mnich,

tvrtého roku od vstoupení svého do ádu Cisterciáckého

u pítomnosti šesti opat zákonit zvolený za opata nazítí

po Oišování blahoslavené panny Marie, 7
! jenž shledal onen Fehr. 3.

dm více nežli temi tisíci hiven na dluzích obtížený

I

O založení [kláštera] jeptišek paní králové.

Téhož roku dne 7. ervna ve veliký den velebného Tla jBD. 7.

Kristova 8
) Eliška, králová eská a Polská, se zbožností a pí-

slušnou slavností uvedla šest jeptišek ádu bratí kazatel

z Olomouce pivedených v dum Jana. probošta Vyšehradského,

ležící na Újezd 9
) ped Menším mstQm Pražským, v nmž

díve sestry téhož ádu, jež nyní jsou u svatého Vavince,10
)

5
) Srovn. o jeho zvolení svrchu kap. 9.

9
) Srovn. o nm kn. I. kap. 91, pozn. 6.

''> Dne 3. února.
8
j Božího Tla bylo toho roku skuten dne 7. ervna.

9
) Dm tento byl zadní ástí nynjší vojenské zbrojnice p. 450— 111 1

:

srovn. o nm Tomek, zejména I*, 254—255, 551 -652; HP, 138— 139.

M
) Na Starém mst, bývalý konvent Templá (p 211—1 . tak<;

klášterem sv. Anny zvaný (nyní tiskárna Haasova), kam jeptišky z Malé

strany asi r. 1313 se pesthovaly; srovn. Tomek I
J

. str. 473.

Kronika Zbraslavská. •'•'
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déle než deset let byly pebývaly, a naídila, aby tam opt >> 1

klášter, jemuž pidlila kapli Bvatého Michala blíže Vyšehradu

- jejími dchody. Potom táž paiií králová Eliška po dobé

tolika tii msícúv, uvnit dotena jsouc bolesti a vedena li-

sti nad založením již Bvrcbu eeným, úmysl a rozhodnuti

vle Bvé mníc, místu založeni toho Štde odevzdala jepti-

škám ádu Cisterciáckého, jel mly dle filiace náležeti k*-

Zbraslavi, jak níže plnji ae ukáži

jol. 16. Téhož roku dm a hodinu denní

Blunce d(i té míry se zatmlo, že z tla jeho toliko jeden

malý konec na zpsob luny tetí noci [po novoluni] bylo

vidti. Téhož roku pšenice všude zašla, a vina všem málo

vzr<

.lak král Uherský porann.

Téhož roku Karel, král Uherský, s královou, chotí svou,

érou krále Krakovského, 1
*) bezpei i paláci

nenadále nd jakéhosi pibhnuvšího Uhra, tajného nepítele

toho krále, velmi tžce zrann, králové, chtíi krále zakrýti,

oním ukrutníkem ruka zcela odseknuta; vrah onen hned byl

jat a zabit.

Kapitola \.\ l

.

:nrti králové Elišky a o nepítomnosti krále eského.

Téhož roku dne 28. záí, to jest v den BvatéhoVácl

vévody a muedníka, o hodin kumpletu, na Vyšehrad v d

proboštov nejjasnjší a Blavná paní, pani Eliška, králová

b hrabnka Lucemburská, zimnicemi a neduhem

plicním delší dobu byvši trápena, m devátém 1

.u Bvého, kralovaní j»ak roku dvacátého, zaopatena I

lnji církevními BVátOStmi a vykonavši d&stojné po-

",
;

-. Reg. III

.1 nebyla,

li nezmíní

roku bylo dne 16.

1 Vladislava Lokýtlr



Smrt králové Elišky. 547

kání a ukázavši svolení papežské s peetí, že pi skonání od 133°

svého zpovdníka snu býti rozhešena z trestu a z viny, odešla

ke štstí pro sebe, pro jiné k žalu z tohoto života. (.') jak

veliký náek lidí jak pítomných, tak i nepítomných! Ó jak

veliké bdování zvlášt mnich na Zbraslavi! Srdce mé po-

boueno jest ve mn, smysl ochabuje na to se rozpomínaje,

chvje se ruka toto píšíc, diví se oko, že nerudne péro,

protože síla mne opouští, a ze stedu srdce vytéká krev má.

Všem spolen podává se spolený podnt k dstojné sou-

strasti, ale zvláštní síla bolesti bodajícího ostnu zvlášt skli-

uje Zbraslav. 1
) Odnímá se sirému a osielému domu Zbra-

slavskému ochrana otcova, láska matina; spadla, spadla

koruna hlavy tvé.
2

) spadla, pravím, útcha tvá, obrana tvá,

ó Zbraslavi bídn opuštná ! Ale kam padla ? Hle, jež stála

za tebe po všecken as ped králi a vdci, která zajisté ti

pomáhala jako králová Esther, ídíc a podporujíc tvé záleži-

tosti, padla tob a padla k tob. Padla tob, tak že se nepi-

hodí, aby povstala jiná jí podobná. Padla k tob, totiž ve

tvj klín, zranna jsouc krutými stelami pronásledující smrti.

Pijmi, ošetuj, opatruj, ó vrný sbore Zbraslavský, nejvrnjší

k tob s dvrou se utíkající, pijmi se vdností dvující,

ošetuj strádající, opatruj milující. Slyš, dcerko,'5

) a viz, ó ty

nžná Zbraslavi, uchem slyš, srdcem vzdychej, protože bohužel

sklesla matka tvá. Vyjdi vstíc se zbožností, pijmi s projevy

lásky, podporuj modlitbami tu, jež ve svých úzkostech k tob
se utekla. Tlem, nad nž nic dražšího ani bližšího na svt
nemla, t podarovala, dvujíc a doufajíc v tebe, abys tu

duši, jež v tle bydlela, jako host a píchozí zavázána byla

provázeti veškerou pízní s milou a dstojnou vzájemností.

Sluchem ucha zaslechla jsem tebe, kdokoli jsi, jenž budíš

mne ne sice spící, ale spíše lkající a plaící a milovanou,

jež odešla, velým dechem provázející a velmi pilné hleda-

jící; a ekne-li nkdo: Nevím, kam odešla milovaná duše mi-

lované? Nevím, zdali snad omylem dívjším jsouc oklamána,

*) Následující žalozpv složen jest namnoze z biblických cit.-ítíiv

a obratft, z nichž na nkteré níže upozornno.

-') Plá Jerem. 5, 16.

3
) Žalm 44, 11.

35*
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1330 bloudíc hledala. Povstanu4) tedy a obcházeti budu msto ne-

beského i pozemského Jerusalema hledajíc, již miluje duše

má. Povstanu, bhati budu se Bvtlem víry a lásky. Hledati

budu, abych aalezenoe navrátila, nevstu ženichovi. králi krá-

lovou, inícímu initi mající. Jak by nkdo m plnu trpk

odvážil se v/l. uditi k hlui.ším vzdechm? Nech ulpí'i jazyk

mj v jícnu mém, nebudu -li pamtliva tebe, matko má ;i nej-

dražší Bestro má. Jeden zajisté otec /plodil t »_• I > •
* i mne, tebe

pirozen, mne umním a konáním, v jedné zajisté d

v jednom roce. Matko má, ponvadž jsi umo vychovala, po-

výšila jsi mne; aniž opustila jsi mne v dobé sklíceností mé

bez podpory, jak budu moci nkdy na tebe zapomenouti

v celém srdci Bvém ? N
|
minou, láska má

pomine; kvt] Byn mých. jež jsou plody '-ti a uctivostí, jež

jsem zrodila a tvou pomocnou rukou co nejhorlivji odkojila,

nepestanou vydávati nad tebou vni modlitby ustaviné a

balsám nejpíjemnjší lásky. Veškeré st pní, jež štípila bedli-

sl této ženy velmi Btateaé v zahrad*'- rozkošné této Zbra-

ala Stípitelce touží hojný plod pinášeti, a netoliko

tob, o královno, ale i jemu, jehož jsi dcerou, i plodo tvému

plod Bpásy pinese tato žen. Kde tlo,'j tu se shromažuji

i orlové, tak kde otec, tam Bynové a dcery. Vru, otce, tak

bylo Btanoveno ped tebou. Synové tvoji jako hízenice oliv8 )

v okruhu mohyl] tvé; tO ty, star.V. mladý mravy a léty,

Václave, otce mnu a vlasti, králi slavný, zakladateli Zbra-

slav, kdy/ jál ješt žil tlem, jasné jsi pedvídal, protože

toto místo obydli Bvého nuloval jsi žárem prudké lásky. T\

jsi základem tohoto chrámu, na nmž pevný základ Bvým a

svých drahocenným triem položiti jsi se uchystal. To pro-

mna pravice Nejvyššího; nebo Bklícenost Bmutku a bolesti

pešla v podnt radosti a cti. A není divu. protože boji.-nu

Bckj vci pispívají k dobrému Nebo jícen smrti.

jež živé pohltil, dává zesnulé, a jestliže jsme milovali

•
. milujeme i mrtvé; zemeli zajisté tlem, ale nikoli i na-

Žalm .'i. 16.

' M.it U
: M..i 14



Žalozpv nad smrtí králové Elišky. f>49

šém srdci, zemíti mohli pro jiné, nikoli pro nás. Nám zajisté 1330

žijí. pod jejichž stínem odpoíváme a pomocí po nich nám
zstavenou žijeme, trváme a Nejvyššímu sloužíme. Nech žiji

i ti králové i královny se svým zde pochovaným potomstvem
na dvoe nebeské vlasti na vky bez konce. Oplakávati nám
jest i ve verších smrt králové:

Náek nad královnou.

Zde kdož stojíte, žádám, abyste tyto smutné verše tli:

Léta tisícího, tístého a ticátého

S radostí, doufám, vrací se k tomu, jenž dal, a odtud

odchází

Duch králové Elišky, ale tlo tlí

Urozené v tomto hrob, jsou tam zárove její kosti.

Dvou království žezlo nosila tato králová

A markrabnka i hrabnka Lucemburská.

Cas nastal plakati, lkáti, smutn mluviti,

Nám v tchto hodinách dává smrt podnt k bolesti,

Hle, leží ped námi zhaslá, smrtí spoutána,

Od níž veškero pohlaví ženské nabýti oslavy

A názvu chvály mohlo, ježto [jí] vzdálena byla poskvrna

klamu.

Paprslek peslavný, kvt, okrasa, ozdoba paní

Byla tato poslední eská královna [tohoto] království,

Poslední jiskra rodu byla by v ní zahynula,

Kdyby tak byla zahynula, že by nebyla zrodila plodu

Obojího pohlaví, jímž zasloužila býti velebena.

Než Bh jí neopustil, protože po sob zstavila pt
Zrozených dítek, jež zaujímají vrchol hodností,

A dv zemelé, jež jsou zde na blízku [s ní] spojeny.

Abys více se modlil, vz, že tyi sestry

Se dvma bratími zde jsou uloženy a s králem otcem.

Srdce lká, a ústa se chvjí, když neblahá smrt odnímá

Tuto matku a ochránkyni celému národu,

Bh mnohou ctnost jí dal a blaho.

Nebyla hrdá, jakkoli z vysokého rodu zrozena,

Osoby nízké, pokorné a jako by byly bez ceriy,

Opovržené ped svtem milovala srdcem píjemným.



Kronika Zbraslarská, kn. II
. kap. XXV

i*ao Pí k nim pidružila, Bh ji Bkropil rosou.

ky duhy Bvého života /trávila ádn:
Bud ítala ueb Be modlila uebo vlastníma rukama pí

vála,

Mnohou ozdobu též pipravila ke služb Páni

To mže dokázati a dosvditi tento dm,
Ten ona milovala, chránila a k výSi pozvedla,

Druhou jsouc zakladatelkou, více aež matka dávající a

mih.

- tma zde místo otce spravovala a v úloze matky.

Kdo nyní to bude konati, nebo kdo nyní bude opatrov-

níkem

Tomuto osielému domu? Dvuji, že onen

To dobe zaídí, jenž daruje jen, <•.. dob

Slii/lui Martinu konajíc v umní dobl

Rozjímajíc asto nesla ákol zbožné Marie,

Miaw ženské a jež hledí k dstojnosti

ádného života, mívala ze zkusí

Ahyt-h pravdu dosvdil : byla zárove Juditou i Estherou,

Ve vtšin skutku ji udatné vykonaných

ona mysl pokornou, stalou, vrnou, moudrou

V sob nosila, to skutkem asto dokázala,

Když klášterní bratí, mniši, jeptišky

Byli pítomni, více ji radosti pinášeli

Nežli zástupy šlechty; jež se shromažovaly v n*

Mysl jeji byla taková, že chtla stati se jeptiškou,

To za živa by byia provedla, kdyby ji bylo volno bý-

ilo.

Ve slovech, ve Btrav ueb odvu, pokud mohla,

Pizpsobovala Be jeptiškám, jež si oblíbila.

I v tom so vrhla po Otci, Ž€ milovala knisl

to královo zasloužené udávám chválu, protože na

konec

Chvála se pje; všem nám tam shromáždným Be objei

Že dchir opouští život bvj kající, po zpovdi,

V nadji bez] 6 dosáhne ŽÍVOtS I mdil.

('lanku vírj se držela jako svtla denního

Pevn ve -míti. Nech jsou ji oteveny brány oebesk

, co jest Bniutné, odvrat od oí, Kriste dobrotivý,
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Tebe prosím, vynikající královno milosrdenství, Maria, isso

Udél této králové olej léku.

Lahodnji ji pomaž, již oištnou si pidruž,

Václave dobrotivý, zbožný muedníku a vévodo koruny,

Tuto z kmene tvého zrozenou pidruž k nebi.

Smutná smrt ji uchvacuje, když lid slaví tvou slavnost ;

To na prosby vypl, a ustoupí všecka její obtíž,

Tak aby se radovala a s tebou sdružila.

Vy všickni jasní svatí, Pánu milí, prosím,

Dejte útchu zárove této králové. Amen.

Až toto peteš, vzpome si, že i ty zemeš.

Návrat k zapoatému.

Výklad letopisný zapsati chtje k vyboení od úmyslu

jsem zavleen dojetím ducha. Sladké zajisté jest a milujícím

zdá se krátké nco mluviti nebo napsati o milovaných. Tato

tedy králová svrchu eená vší chvály hodná, jejížto památka

budiž požehnána, svou vrností, láskou, milostí a ctností,

k nám, obyvatelm Zbraslav, zasloužila, že budeme zavázáni

za štstí její krále králv Hospodina prositi prosbami stálého

pimlouvání. Skvlé její iny, jež mužn konala, a stálost

mysli, pokoru i moudrost nelze zkrátka vyložiti. Kdo však

zvdti chce výtenosti jejího obcování a života, a hledá

v první a druhé ásti kroniky, tam najde a a te.

O pohbu králové eské.

Svrchu eená tedy a Bohu milá Eliška, králová eská a

Polská, ješt jasného požívajíc rozumu, závt svou rozumn

ustanovila, jejíž provedení svila opatm ádu Cisterciáckého.

V nepítomnosti krále Jana, jenž byl tehdy v Korutanech, 9
) Sept.28.

tato králová na Vyšehrad zemela, jež po dva dui od pán
v Praze po kostelích nošena byvši, tvrtého dne po své smrti Ott i.

na Zbraslavi s náležitou uctivostí pochována. Sedm dítek

mla tato králová s králem Janem, svým chotm, ježto za-

9
) Jan byl tenkrát v Tyrolích u Jindicha Korutanslu-ho ; srovn.

níže.
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i330JÍ8té < 1 \ a . totiž Otakar a EliSka, ped smrtí matinou na

Zbraslavi byly pochovány, pt ostatních posnd /ije, totiž Vá-

clav, -lan. Markéta. Jitka a Anna, o uichž všech a o tom,

zaznamenáni hodno bnde, stane se vypsáni na svých mí-

ch.

o DepHtomnosti Jana. krále eského.

Po celý tento rok Jan. král eský, / království svého

by] vzdáleD a procházeje Francii a Porýní a krajiny skoro

celého Nmecka, mezi Ludvíkem Bavorem a jinými knížaty,

hrabaty a Šlechtici mnohé sporné záležitosti bystré a - vý-

sledkem vyídil.' i Nebotjiž koluje písloví: Bez krále eského
nikdo nemže konen provésti B?ého inu.

Koho chce, povySuje, koho nechce, ou ušlapává

Tak obcházívá rozliná míst Lnj posel ho Bnadoo

nemže nalézti. Nedávno, to jest v msíci záí, tento král

projev hoejší krajiny Švábska i Bavor, rešel do Korutan.
1

i

kdo opatnl. aby Janovi, synu jeho drnhorozenému, dcera") Jin-

dicha, vévody Korutanského, manželsky byla spojena, a ode

h Koiiitanm aby vykonaná nu hýla písaha oddat

Mešká tam \ mst Tridenté1
") až podnes král Jan <

a Bbíhaji se k nmn mnozí mocni [mulové] z krajin a mst
Lombardských. Povst vypravuje, Se Be tomuto králi poddal

Milan. Brescia a Irezzo.
M

j Do té míry král tento má úspchy,

že obecný lid se tomu diví. A jak dlouho? Nevím; Bh \i.

Tamto/ v Tridentsku král skrze posla a List zvdl, že krá-

lová, chot .i°ho. jest mrtva i pohbena. Což nslySev, jak se

praví, kial byl pohnut, a jeho pohnuti ukázalo so na skutcích

a smuteních odvech; dvacet zajisté lei oni manželstvím

Bpojeni byli a pece osobn Bpolu velmi málo asu pobyli 1

Nfaráži se asi ";t smíeni idvíka b vévody Rakouskými,

Jan sprostedkoval \ Hagenavé 6 srpna 11 Ml. e. 1674)

.i - biskupem Bertoldem Strasaburským tamie • i »">T'
-

. .

"i Podle listin byl kml Jan od is.-to. sarl % [nnspruku, <lne -ji

\ Halin, %
J. Hjna \ Merann.

'• Jménem Markéta Manltaaeh).

\ Tridenté jest pobyt Jani listinné ajištén od ÍO, do 28 listo*

padá Rag III. ž 1711, 1718)

kap. --'7.



Jan v Tyrolích. Pokoeni protipapeže. 553

ona v echách, ou ve svém hrabství co nejastji býval, 1330

nebo jinde, kde ml [jaké] záležitosti projednávati.

Kapitola XXVI.

O smíení protipapeže a jiných vcech.

Téhož roku zhoubný rozkol, jenž povstal v církvi ode

dvou papež, z prozetelnosti Boží milosrdn ustal; nebo
onen nastrojený protipapež, o nmž svrchu byla uinna
zmínka, vida, že od Ludvíka Bavora, jenž ho byl zvolil, úpln
jest opuštn a od lidu ímského odmítnut, pokorn vyhle-

dával milost pana papeže Jana a nalezl, 1
) jakož generální ka-

pitula veškerým opatm ádu Cisterciáckého úplnji oznámila.

Xebo píše takto:

Onen chytrý rozséva a pomlouva nešlechetný, jenž ne-

vyhledává, aby pohltil eku, le by Jordán vtekl v ústa jeho,

po pokrmech vybraných touže, pokusil se vztáhnouti ruce zb-
silé až i k roztrhání hrozným otesením nejvtších vzácností

církve s chytrostí niemnou, rozsévaje v církvi bludy a roz-

koly a kacíství, boulivé spory, a piiuje se celým a stá-

lým úsilím, aby nesešitou sukni Pán rozdlil a zákon míru,

jejž sám král pokojný založil, lstivou zlobou podvrátil. Ale

podvodné jeho pokusy ohled milosti Boží tak zameziti hledl

v tchto dnech, že zasteného mrakem bludu ducha hlavní

osoby a pvodce takovéto zavržení hodné niemnosti, totiž

Petra z Korbary, — jenž na radu niemníkovu odvážil se

zpsobem odsouzení hodným uchvátiti náelnictví v pesvaté

církvi ímské, — tak svtlem svým osvítil, že zatracuje

náležitým pokáním svj blud, pijíti se rozhodl k nohám pe-

svatého otce našeho, pana Jana papeže, a u píítomnosti lidu

blud svj tak zavržení hodný srdcem skroušeným a pokorným

v slzách odsouditi se snažil, žádaje pokorn za odpuštní tak(*«g-2*0

niemných pestupk. Proež z toho, že na svou svatou

církev dobrotivost Boží tak shlédla, sláva na výsostech Bohu

a radost duchovního veselí nastati musí všem vícím Kristo-

vým na zemi. Proto generální kapitula s horlivostí ducha

') Petr z Corbary poddal se 13. ervence 1330 a po odvolání

v Pise odešel do Avignona. kde odvolal své bludy 24. a 25. srpna.

Tapež Jan dává o jeho podrobení zprávu dne 6. záí 1330.
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díky vzdávajíc Otci svtel za tak nevýslovný dar jeho. usta-

Dovila a rozhodla, aby, hned jak by do klášteru ádových
zpráva takováto došla, Té Boha chválíme co nejslavnostnéji

po ambitu se /pívalo, a mie o Duchu svatém ve všech

jednotlivých domech ádových aby slavnostn Be sloužila.

Zejmo tedy, že tohoto roku jak od církve, tak od

Bh ve svém milosrdenství oddlil nestvrné dv hlavy, jež

jako <lva kozli rohy pemnohé znepokojovaly a velmi

mnoho Brdcí vících pobuovaly, to jest Petra a Fridricha,

tohoto nepítele církve, onoho íše.

Téhož roku klášter Zbraslavský nastoupil v držení ddin
v Pomoanech a Vbdochodech a úpln se uvázal ve Špitál

na Mlníce, jak paní králová Eliška ješt za živa byla

urila.

Kapitola XXVIL

Rok Pán 1331. <> tom, co konal Jan, král eský, v krajinách

Lombardských.

Léta Pán 1331 oné noci, která následuje po Naro

Deca Pán,1
) zatmní msíce po plnoci bylo vidti, ped kterýmžto

zatmním po ti msíce pedcházelo a po nkolik dni ni

doválo mnoho Bilných vtru.

Téhož rnku a v teze dob Jan, král (esky. kterj ji" po-

slech naped poslaných byl slíbil, ?.<• chce svátek Narozeni

Kristova tráviti v Praze, smnil úmysl, vtrhl do krajin Lom-
bardských.*) Vtrhnutí toto nenadálé a vc podivná vzbuzuje

úzus a podivení jak u knížat, tak u veškerého lidu. Vc tat<>

nelíbí le pedevším Ludvíka Bavorovi, nebol tvrdí,

Btalo jemu na porok.*) Král Jan tedj Bebral Bilné vojsko i í«
mecka, - nímž pispním [své] povsti a štstí podrobil si

v krátkém tase pevelikou ásl Lombardie. Tato jsou jména

pedních mst, která b tvrzemi a hrady svými králi slibuji Bii

To jest dne 88. prosince 1380, kily Bknteené bylo Eatméní dm

11 tom Brom. Pdppelmann, Johnan r. B. in [talien i :t3< »— i

\'". \\\\; náilednjid m/f ni i-t;i. uvedeni celkem \ poádku, kterj

dobou jejick podrobení, jsoa dnešní Bret umo,

< "um. Panna, I :«•'_'
lt n > . . .

i Viktringu I. 1 i" IKI: I\ . ."7. posi



Král Jan v Lombardii. ;,;,;,

enství a iní písahu: Brescia, Pergainus, Cremona, Placéncia, 1331

Cumy, Parma, Regium, Modena, Lucca se všemi svými okresy a

tvrzemi
;
rovnž Milán, Navarra, Pavia. Nkterá z tchto mést

na as, jiná na vždy poddala se panství tohoto krále. Lucca
a Brescia skládají tomuto králi písahu stálého poddanství.

Vida pak tento král, že pokud štstí se na usmívá, osud ho
podporuje, biskupy a knze Ludvíkem Bavorem vypuzené do
sídel [jejich] nazpt povolává, legata stolice apoštolské poblíž

Bononie navštvuje, 4
) a bohoslužba ve chrámech pod interdiktem Apr. 16.

ležících aby se dala, zaizuje a opatuje. Také v jednotlivých

mstech sob poddaných piiuje se o smír mšanv, od-

vraceje všecky od zastaralých sporu, pokud mže. Nebo všem

naizuje a zakazuje, aby se nikdo nejmenoval ani nenazýval

Guelfem nebo Ghibellinem. Vybízí zajisté všecky U nto král,

aby byli spolu o stejném zákon mšany pod králem eským.
Král stává se Lonibaranm láskyhodnym a milým a od

vtšiny prohlašován jest za spravedlivého a nazýván blaho-

slaveuým. 5
) Po uplynutí pak sedmi msíc, v nichž král pobyl

v krajinách Lombardských, ponvadž na mnoho záležitostí

naléhalo jak v Nmecku, tak i ve Francii, svuje msta
Lombardská synovi svému prvorozenému Václavovi, jehož

byl díve z Lucemburka k sob povolal, a rozhoduje se, pe-
deslav posly, pijíti do Rezna. Kdež jak ode mne, tak od

jiných záležitosti majících déle do omrzení byv oekáván dne

'Jí. ervence ,;

) vešel do ezná, kde nalezl Ludvíka Bavora. Ti jui. 22. (?)

4
)
Ke schzce došlo dne i ti. dubna 1331 v Castelfranco uBologne;

legát papežský byl Bertran de Poyet, nkdy kardinál titulu sv. Mar-

cella, tou dobou (od r. 132 i) kardinál biskup Ostijský. Schzka byla od

etných mést Lombardských obeslána, ale jednání obou pedních p-
vodou dalo se tajn jen mezi tyma oima, a bylo v nm veer téhož

dne pokraováno v Piumacciu, kde legát i Jan penocovali (srovn. Póppel-

maun, str. 321 1.

5
)
To potvrzují dle upozornní Loserthova zprávy, uveejnné Mu-

ratorim XII, 1161.

8
) Dne 21. ervence však Jan byl v Landshut (Reg. III, . 1771) a

Ludvík v Norimberce (srovn. FRB. IV, str. 308, pozn. 3), tak že datum

jist jest mylné, ale dne píchodu Janova do Rezna bezpené uriti

nelze (srovn. Weech. str. 3tí n.). Listinami prozrazuje se pobyt Janv
v ezn od 2. do 13. srpna (srovn. Reg. III, . 1777—1789, 1791, 1792);

kdyby poslední datum listinné znamenalo konec jeho pobytu a udání
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1881 oba, Ludvík Bavor a král Jan, na ostrove uprosted Dunaje

ležícím asto Be scházej! k tajným rozmluvám, projednávajíce

spolek b nejtajnjšími Bvými rádci pi> dvacet dva dni co

nejtajnji své záležitosti. Tam. což diví' pro všecky bylo ne"

myslitelné, ve véem Be Bhodnon 7
) a zaizují i zpsobují,

mezi ddici jejich má Be státi satek manželský.

\ taní v téže dob jimi provedeno m/dlení zem mez'

vévody Dolních Bavor, bratí Jindicha. <>ttu a Btrýce jejich

Jindicha: Jindich starší nabyl Landshnta a Straubingu, <

Burghans, a Jindich mladSi nabyl Konb]

Vyídiv tedy rozmanité záležitosti v Bavoích, král o ví-

Aug.u.uiilii Nanebevzetí Marie *j pisel do Domažlic, kdež na jeho

povolání, jel byl uinil, Bešlo se jak nkolik knížat, tak

i pán. Tam. jak jxin vidl, nové záležitosti zpsobuji králi

práci mrznton. Když pak král tam, pokud bylo lze, zá-

ležitosti království eského a knížat a osmi vévod, kteí

byli pítomni, byl Bpoádal a zamýšlel jiti do Norimberka

ke njezdn Ludvíkovu a odtud hned ubírati Be do Fran<

• i tom jisté posly byl pedeslal, hle, král obdržel /.pravý / Mo-

ravy picházející a koucí : Karel, král Uherský, b Ottou, vé

vodou Rakouským, poíná celou Moravu zabírati plennim a

pálením Následkem toho král mní bvj úmysl a obrací rychlý

BVj pochod dne 27. srpna ku Praze. Shledávají' pak ;.

kdy/, byl v Praze, že to jest lež, co bylo eeuo o králi

Uherském, poslav Blavn poselstvo, žádá na nm vzájemnou

rozmluvu. Zatím však král sbírá vojsko a chystá Be k bojm
kdyby teba hýlu. Obecnou da, která slov bern, král ode

ch pijímá a nad to klášterníkro a mstm velmi tžké

da\k\ okládá

porady trvaly -_*'j ilni, bylo Bprávné, pipadal bj pí

Janfii na 28. srpna; ale ani to dosí Bpolehlivé, ponévadi nevíme, kde

l dne ii a 15 irpns

i n \\ i-.

ui\ > tom, jak<>ž i o dohodnutí Janovi - Ludvíkem viz

\ Eti i uvedena \ porn.

I>im- ií irpna; listinami /ji- pobyl Janfti i Domailicfcfa

od 16 do •_•: srpna 8166, MI. t

'.i-n i

-

. : ii .lan v l».nna/li.-|i dále

h berní mimo nepedvídané pípady) •



Král Jan v Nmecku a v echách. 557

Téhož roku dne 8. dubna Anna, osmiletá dcera krále 1331

J ana
;

z Prahy do Lucemburka odvedena a tam k ostatním Apr. 8.

ddicm království pidružena. Po jejímž odchodu království

stojí ve zmatcích bez pána, beze všeho rodu královského, bez
vlády, bez vládce : jakýs takýs mír, který jest v království,

pipisuje se jedin Bohu.

Téhož roku v den Nalezení svatého kíže 11
) následkem m. 3.

mrazu a zimy skoro všecky vinice zahynuly. Posud Ludvík
Bavor, jakkoli papežem Janem jest vyobcován a se všeho

názvu dstojenství a hodnosti sesazen a ve mnohé pe proti

nmu uinné zapleten, pece vydává se za císae a táhne

k sob hrozbami a lichocením mnohá jak duchovní, tak svt-
ská knížata a íšská msta v Nmecku. Následkem tohoto

bludu poádek veejný uvádí se ve zmatek, a vznifeá u vtšiny

velké nebezpeí duší.

Všem je patrno, že každý nco konati chtje s vtší se

zálibou zabývá tím, co miluje, odnímá-li však se to, co jest

milováno, záliby v práci ubývá. Také velikolepé iny milo-

vaných [osob], jež ctnost jejich mn a jiným uinila milování

hodnými, zevrubn vypisovati bylo pro mne píjemné a se

psaním snadná práce, protože jak mn tak jiným to, co jsem

o nich napsal, i píklady poskytovalo ku prospchu ve mra-

vech i ve ctnostech. Když však ony bohužel od oí našich

jsou odaty uštknutím smrti, ochabovati poíná péro mé.

Tch, kteí nyní jsou a jaksi teprve žíti a panovati poínají,

inv a mrav nevypisuji, protože [jich] neznám ; onch však

znamenitých knížat a zbožných osob, jež s tohoto svta

odešly, znamenité iny, jež zrakem a sluchem pravdiv jsem

poznal, ku vzdlání všech jsem zapisoval. Zdaliž nejzbožnjší

z knížat Václav, král eský, zakladatel Zbiaslav, k vli

nmuž pedevším toto vypsání prvotn uinno jest, nepo

skytl všem mluvícím i píšícím pímo látku ctností a zbož-

nosti? Zdaž i Jindich, znamenitý císa ímský, nenosil pede
všemi est a slávu? Tch dvou rod urozený a ušlechtilé po-

tomstvo, tohoto totiž syn, král Jan, onoho dcera, králová Eliška,

zdali nezískali sob jméno veliké vedle jména velikých [lidí
j,

kteí jsou na zemi? Jejich iny, které v mé dob se udaly,

") Dne 3. kvtna.



Kronika Zbraslavská, kn. II.. kap XXVII. -XXVIII

isso g proto mné více známé, bledé! jsem vylíiti ne sice zlatými

a ervenými barvami, ale takka uhlem na bílých kožich

1 1 v 1 1 ii tahy inkoustu. Jestliže co o knížatech ostatních jak cír-

kevních, tak Bvtských nebo prelátech zde se te, všecko

u píležitosti tch ty bc klade Nebo na jejich rukou zá-

viselo posud povznesení, mír a spása Zbraslav. Krále posud

žijícího, Bože, í i < r a smiluj se nad onmi temi zemelými;

smiluj se i nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi. abychom

milosrdenství tvé nalezli v as píhodný.

Kapitola XX \ III.

List pln-]., •vidi a úspších krále -lana.

Ctihodnému v Kristu otci. panu Petrovi, opatu Zbra-

slavskému, Jindich, Blavného pana Jana, králi io, notá,

ducha k Blužbé ochotného i Bebe celél . Otcovská

vaše, jíž rád s uctivostí poslouchám, \ Tra/o ped odchodem

pana a krále mi svila, že vám o prospších a li-

pana a krále na jisto nco z toho, co bych vidl, mám napsati

a jistou zprávou oznámiti. Chtje tedy poslechnouti v

rozkazín a páním uiniti zad08t, píši vam. že pan inuj a král

od oné doby, kdy / Prahy vyšel, desátého dne dojel do Vra-

frpt. .7 tislav. 1

) v kterémžto mst za málo dní více než dvanácte I

hiven rozlinými zpsoby vydíráni jak od kesan, tak

židu získal. Tyto zaji>te peníze takka všecky uril žoldné-

m. Shromáždivše pak tam i odjinud veliké množství bojov-

níkv, obdrževše \<' Vratislavi tyi vah idtud ke

lllohovir) jsme obrátili bvou cestu Tohoto msta pan král

nabyl ddiné a pijal od nho písahu stálého poddanství.

io vévoda Pemek Hlohovský, jenž tohoto roku zemel bez

ddicv, pokud žil. poddal Be králi, pija\ od nho tol

a zemi bvou v léno. Proež když nadešla [jeho] smrt. t<> právem

l
) D 'i ilatujr .l.ni \ I'i - •

. 16. \ B

i: \ Chradimi c\ i ^:; i . 19. \ Náchode (fi

podle tuliu bj byl, opustiv Praha i Vratislave

listinné jest tu jeho pobyl

dne

V II,.,' (( byl -lan (1,



Král Jan ve Slezsku a na Morav. 559

naleží pánu a králi3
) jakožto spadlé [léno]. Od tohoto msta ku 1331

Pomoansku se sedmi sty muž tžkoodéných pan král postoupil a

msto Pozna obehnal se svým vojskem a oblehl. Šestý den
tohoto obléhání prostednictvím poslu mezi pánem mým,
králem eským, a Lokytkem, králem Krakovským, uinno
jest pímí na dobu jednoho msíce, 4

) kteréž když bylo ui-
nno, hned strhnuvše jak všecky obléhací stroje, tak i stany,

ustali jsme od obléhání tohoto msta, a pána král ke konání

vespolné rozmluvy s Karlem, králem Uherským, navštívil kra -

jiný Moravské pi hranicích Uherských."') Nebo týž král

Uherský zamýšlí tchánovi svému Lokytkovi, králi Krakov-
skému, proti pánu mému a králi nyní pispti na pomoc. Ale
protože nevím, co zítejší den zrodí, nechci vám psáti o vcech
budoucích. Co však uvidím, nikterak ped vámi nezatajím.

Budte zdráv, ote milovaný, a modlete se za mne, abych ve

zdraví do ech se vrátil. Dáno v Brn o vigilii Šimona Oct. 27.

a Judy.'')

Rovnž list králv o témž.

Jan, z Boží milosti král eský a Polský a hrab Lucem-

burský, ctihodnému Janovi, biskupu Pražskému, knížeti sob
zvlášt milému, pozdrav s plností všeho dobrého. Vznešenému

knížeti Ottovi, vévodovi Rakouskému, který již pešed Dunaj

ke vpádu do území království našeho s vojskem blíže Neu-

burga 7
) nepátelsky se položil, my dvujíce v pispní Boha

nejvyššího a v zásluhy naší spravedlnosti, na obranu království

našeho rukou zbrojnou chtíce vyjíti vstíc, vážné na tob žá-

dáme a napomínáme, žádost svou znovu, optujíce, abys shro-

mážd všecky své pátele, sluhy a jiné lidi zbrojné, jízdné,

kterékoli budeš moci pohnouti a získati, nemaje ohledu k cen

3
) Listina, jíž Jan Stínavský postupuje králi Janovi svých práv na

Hlohov, má datum 1. íjna 1331 <Reg. III, . 1836).

4
j Srovn. k tomu AVeech 37, 38, Goll, echy a Prusy 64.

5
)
Dne 19. íjna byl Jan zase již ve Vratislavi (Reg. III, . 1840 a n.)

dne 31. íjna již v Olbramkostele, jak také z následující listiny patino:

ke schzi s Karlem Uherským došlo dne 11. listopadu v Láv.
6
) Dne 27. íjna.

'') Klosterneuburk.



Kronika Zbraslavská, ku II.. Kap XWiil.

1881 kuní. jen když Lidé sami budou ozbrojeni, pisel nám na

pomoc, tak abys by] osobn pítomen u nás u Lávy v don

sobotní nyní píští, k stání v poli, kamž my rovnž téhož dne

odebereme, nám v tom ukazuje svou vrnost, jakož dv-
OM.31 njeme. liáno v Olbramkostele o vigilii Všech svatých v ho-

dinu jitní.*)

Podobné listy od pana -lana. krále eského, nkterým

šlechticm, kteí p Lchodn králové v domovech svých byli

zstali, nail to i mšanm Pražským a mnohým jiným m-
stm jsou odeslány, kteí, rovnž uposlechnuvše listu krá-

lovského, na onu výpravu se dušným portem zbrani JÍŽ 80 vy-

dávají a pemnozí se vydali. Nebo peveliký strach a mí-

nni j <*st . že válka nastane mezi knížaty svrchu eenými.
Vykládají zajisté nkteí, že králové Uherský a Krakovsk]

spojili se - vévodou Rakouským 9
) a že ho chtjí proti králi

eskému svými lidmi podporovati Dobré zakonení nebo smír

v tak nebezpené záležitosti denn znepokojeným a napjatým

duchem oekáváme; Bh, pvodce n milovník pokoje, a nám

udlí pokoj

Rovnž list o témž.

Ctihodnému v Kristu otci, panu Petrovi, opatu Zbras

Bkému, Jindich, slavného p;ina .lana. krále eského, notár,

k siu/li Bebe celého [nabízí]. Veliké veliký Bospodin proti

nadám mnohých lidi ráil ukázati divy a iny velikolepé

s pánem mým králem pd oné hodiny, které vám ode mne

list mj posledn byl odeslán, protože úradek, jejž niemnost

dávno poatý rodila, zjevnými známkami vyšel nyni na svtlo.

Vaše otcovská pée ví a na pamét vám uvádím, že tohoto

roku, když jsme byli v Bavorích, zárove jsme oba slyšeli a

rejm vidli, že ten Ludvik Bavor, jenž si osobuje název cí-

Apr saský, u pítomnosti etných knížat, jež byl Bvolal,10 stížn

pedložil, že Jan, král eský, na porok jemu a íši vešel do

konin Lombardských a tam na sebe potahuje pemnohá místa

l tae 81. i ijiki.

" Smlouva Otj Rakouského - l ary uinna •_*. tití 1881.

M oj e ichxe \ Norimbinr \ beznu dubnu 13.11 konaná;

i ii. \\ •<- ti



Spor mezi králem Janem a Ludvíkem Bavorem. 561

a práva, jež, jak se ví, nenáležejí jemu, ale íši, a že vyhle- 1331

dával o té vci rady knížat a jiných šlechticv. O tom velká

vtšina takto radila: Ponvadž, kou, král eský oblibuje

si osvojovati nenáležit, co jest vaše, za horami, zde ped ho-

rami, co jest jeho, budete si moci podobným zpsobem podro-

bovati plným právem. Proto týž Ludvík s Ottou, vévodou Ra-

kouským, jenž také byl pi porad svrchu eené v Norim-

berce, tak to zaídil, že on Karla, krále Uherského, a Lo-

kytka, krále Krakovského, k tomu má navésti, že oni spolu

s ním mají Jana, krále eského, mocn a nepátelsky znepo-

kojovati. A aby to vše Otto, vévoda Rakouský, tím horlivji

obstaral, Ludvík naídil, aby on se stal vikáem íše, jakkoli

ta vc potom králem eským byla pekažena. eený tedy

Otto, vévoda Rakouský, pobouil krále, totiž Uherského a

Krakovského, proti králi eskému tak, že s pevelikým

množstvím jak z Rakušan, tak Uhr, tak i jiných národ, se-

braným proti království eskému, zle initi hledí. Obecná

povést to hlásá, že Uhr jest padesát tisíc bojovník, z nichž

ti tisíce a pt set má hlavy pokryty pílbou. Rakušan pak

tisíc a osm set má pílby na hlavách; dvacet tisíc však ná-

stroji válenými rzným zpsobem do boje jest vystrojeno.

Veliké toto vojsko dlouhá doba sjednotila. Pán však náš, král

eský, v tomto krátkém ase sebral již tisíc pt set muž
tžkoodných s dvaceti tisíci do boje velmi dobe piprave-

ných, s nimiž nyní ležíme a již po dv nedle jsme leželi

ped mstem Lávou v poli,11
) srážku s nepáteli denn oeká-

vajíce. A peji si, abyste vdli, že pánové království eského

vrné ve všem stojí oi našem králi. Také nkteí stavové

z Rakous jsou s námi v zástupu. Avšak hle, když nkteí

z našich tak etným množstvím nepátel podšeni jsouce králi

íkali, aby ustoupil a opevnním se opatil, protože tak ve-

likému množství tato hrstka odolati nemže, a král nevdl,

co by ml initi, poslal Bh postrach svj na protivníky naše

a rozptýlil je tak, že s hlukem a lomozem neshody od sebe

se odlouili, Uhi do Uher, Rakušané do Rakous nazpt sm-

ujíce. Jakkoli však peveliké bylo množství nepátel, jakož

eeno jest, pece nikdy se neodvážilo dv noci penocovati

u
) A* Lavé datuje Jan již 14. listopadu (Reg. III, . 1851

Kronika Zbraslavská. 36
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tssi m našich branících. Proež nepátelé tito sami sobe vétsl

pohromy psobili, nežli našim. Vida pak král. náš pán, útek

nepátel a zejmou moc Boži, více na duchu byl posílen.

Proti nkterým Rakušanm, od vévody Otty fred Dunajem

za píinou vedení boje zstaveným, ustanovil Šlechtice eské

a Moravské, fctei by denní
i
rotí nim bojovali. Pán a král tedy

nym vrácl se do Brna 12
) a v krátce, jak myslím, vrátí Be '1"

h. To, co jsem vidl, pane, napsal jsem vám, a až pijdu,

více vám budu vyplavovati živým Blovem. Zdráv budte v H«>

Iw.S. spodinu. Dáno v Láv nazítí po svaté K

po ústupu Rakušanv a Uhrv.

Kupit"hi XXIX.

O iresté králové do Francie.

1 stalo se. kdy/ rozptýleno bylo množství Rakušanv a

Uhr, že Jan, král eský, tu onde na hranicích Moravských

na obhájeni vojsko rozloživ a umístiv, do Prahy pisel > má-

lu.*, lym potem lidu v den svatého Mikuláše,1
) biskupa a vyzná-

vaiV. kdež ode všeho lidu vybrav nesíslné peníze, šlechticm

udílí a slibuje veliký žold, aby v jeho nepítomnosti vedli

války proti Rakušanm a Uhrm. To zaídiv osmého dne, to

-• v den svaté Lucie,*) v dobé noní, an nikdo o tom oe-

li }. z Prahy - desíti jen mu/i král <•<> nejtajnji vyjel a

toho dno \ kláštee Tepelském, následujícího pak dne \ w

Bavorskem, jež Blove Nové Mésto, nocoval. Tolik pak tento

král spt hal na nastoupení této c< mohl miti velmi

nepatrnou dru/inu. jež by ho následovala. Nkterým pak.

kteí se s nim na cesté náhodou potkali a jeho Bpésnému p<<-

stopováni se divili a Be tázali; král pravil takto: Spchám
\i_iln Kristov (na štédrý den) chci býti v Pí

ii/i ve Francii. Diví Be celj svét, /•- král asto konává tak

dlouhé cesty. Na cesté ho vídati, ne jako by jel na kom.

. lim. by] Jan ii/ dne S5. listopadu šrotu \\<-± III, <

istop idu.

listím / :
' Jano* > Prav

1861



Odjezd Janv do Francie. Stav zem eské. 5(5:;

ale spíše jako by letl ; kdybys ho vidl tak jedoucího, spíše 1331

bys soudil, že to jest sluha nežli pán.

O píhodách asových.

Toho roku v den svatého Ondeje 3
) o tetí hodin Not. 3o.

slunce nkterou ástí [svou] utrplo zatmní a po trnácti

dnech o plnoluní msíc podobné s plnoci též se zatemnil. Der. II.

ale svtlo mu pece zcela nebylo odato. Zima toho roku byla 13.55

teplá a vtrná, v níž až do Zjevení Pán 4
) rolníci na polích ,ian. 6.

denn s rádly pracovali. Stav království eského v nepí-

tomnosti králov i u pítomnosti jeho není tak urovnán, aby

v nm byl dokonale ád míru a spravedlnosti utvrzen; nebo
vzdálen jest od království král a rovnž jehr> ddicové;

i jest ve vyhnanství spravedlnost a mír nyní zárove s nimi.

Historie starých kronik vypravují, že ke správ zem
eské jakýsi rolník, jménem Pemysl, od pluhu byl povolán

za prvního knížete a za vévodu. 5
) Chceme-li k onm dobám mi-

nulým pirovnati stav doby pítomné, shodují se skoro po-

slední s prvními. Nebo nyní skrze Oldicha, muže bedli-

vého, jenž obecn sluje Pflug,
b

) ili spisovným jazykem oradlo,

jakož se ukazuje na znaku štítu jeho, celé echy jsou špra

vovány. Co jiného to dokazuje, nežli že doba pítomná po-

dobna jest minulosti? Kdo pak pochybuje, že v první dob
stav ech dosti byl neuspoádaný, když je známo, že tehdy

v nich poprvé ád zákonité spravedlnosti poal? Ke zejmosti

té vci snad to pispívá, že jako se te o Libuši, paní

zem, že muže sob neznámého pozvala za svého chot, tak

všickni známe, že panna Eliška, dcera krále Václava a d-
dika království, cizozemce sob v manželský satek pidru-

žila. Za asu jejich, jak zejm spatujeme, do té míry po-

klesl stav království eského a ád obecný tak se promnil,

že teba jest, až Bh bude chtíti, aby takka celý od poátku

3
) Sv. Ondeje jest 30. listopadu, kdy toho rokn opravdu bylo za

tmní slunce; také zatmní msíce bylo 15. pros.

4
í Dne 6. ledna 1332.

3
) Zdá se býti ohlasem kroniky Kosmovy I, 4.

6
) Podkomoí Oldich Pluh z Dabštejna mladší byl hejtmanem

.zemským od prosince 1331.

3 i
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1832 by] obnoven. Mysli.;, že |
to j uvidím? Myslíš, že [to] do-

kám? Ponechám to Hospodinu, Bohu svému. Véím, že vidím

dobra Hospodinova na zemi živoucích, protože zde nemámena
/••Dii mroucích stálého místa.

I 'i ^míjející, nestály je stav svta, protože málo cenný,

Aniž místa jest mini, protože se zde žije v temnotách

A jako v bludu. Proež abychom ve cti

Vždy žili. žíznme po vlasti nebeské.

Tam mír bezpený, nic [jiného] tam lei isté rad

Ty nám udi. Kriste dobrotivý, a zazen smutky.

Kapitola XXX.

Ros Pán L332< Obojích mezi echy a Rakušany.

Léta Pum' 1332 pro vzdálení krále Jana z království a

pro sp<ir onen, který trvá proti Rakušanm a Uhrm, veliké

znepokojeni pobuuje skoro celé cechy a Moravu. Povstává

národ proti národu, rytu proti rytíi, šlechtic proti šlechtici,

h boui Be proti Uhrovi a Rakušanovi, a /. toho oby-

vatelé tchto zemi nemají míru. slýchati asto > srážkách na

hranicích zemských, a slavným vyhlašováním Be povídá: Ten

se stal vítzem, ten pemoženým. V tchto durch Jindich

z Lipé l»yl hejtmanem v mst Láv, jenž, když mnoho

nesnázi Rakušanm statené zpsobil, ml nich s bratrem

M»rt. u svým Janem a b nkolika muži urozenými skrze Rakušany

zajat, kdež Beneš z Wartmberka, pan mocný, zabit a v klá*

'• Hradištském v msíci beznu pochován.1
) /a osvobozeni

eených zajatc král eský musil Rakušanm mnoho dáti a

vzdati se nkterých hradu. Posléze, když takovéto války šlechti-

cové "bon stran BÍ znechutili, nkteí urozeni mužové království

jkého, nabyvše k tomu BVOleni krále .lana. do Vidné

k Albrechtovi a <>ttovi, vévodm Rakouským, pišli a mezi

králem Janem a pannou Eliškou, dcerou krále Fridricha a vé-

vody Rakouského, satek manželský ústn smluvili, jestliže

Jindich / Lipé byl zajat q Mailberka dne li. bezna I IM;. IV.

i



Zajetí Jindicha z Lipé. Smlouva o satek Janv. 565

však stolice apoštolská k této smlouv udlí dispens. 2
) Nebo 1332

tato dívka s Eliškou, dívjší zemelou královou eskou, ve .lul. 13.)

tetím stupni píbuzenství byla spojena.

Jakkoli tyto války ukrotila krásná dívka,

Když zasnoubena a pidružena byla králi,

Sladkými slovy, však posud v tráv skrývá se had. 3
)

Svátek Martinv, o kteiý mli býti oba

Spolu na loži a všecka pochybnost odstranna,

Již pešel, ale neslyším posud, že by se co bylo stalo.

Všecka zem zví, až toto spojení nastane.

Tehdy eení vévodové Rakouští nebyli zkráceni tímto

jednáním, protože nabyli nazpt Lávy, Eggenberka a Vitoraze

s nkterými jinými msteky a tvrzemi, jichž po dlou ;ou dobu

postrádali.

O rznici vévod Bavorských.

V téže dob po slavnosti Velikononí 4
) Ludvík Bavor, od

obecného lidu císaem nazývaný, v nenávisti maje Jindicha,

vévodu Bavorského, pro tchána jeho Jana, krále eského, po-

puzuje proti nmu oba vévody, bratra Ottu a strýce Jindicha,

je odluuje od nho a mezi nimi psobí rznici a válku.

Tmto dvma vévodm, Ottovi a Jindichovi, poskytl pomoci Jol.

a s nimi po dva msíce obléhal Straubing s devíti sty tžko- |

odnc. Což slyše Jan, král eský, chtje svého zet z tako- Ang.

veko obléhání a útokv osvoboditi, s Balduinem, strýcem svým,

arcibiskupem Trevírským, od Rýna do Norimberka pišel 5
) a

Ludvíka se zetm a ztté s bratrem a strýcem smíil. A tam

Ludvík s Jauem, králem eským, u pítomnosti arcibiskupa -23—24

Trevírského pátelství obnovil a syna svého s dcerou krále

Listina o uzavení míru a satku ze dne 13. ervence 1332

(Reg III, . 1914), ale dispense papežské dosaženo nebylo.

3
) Podle Vergilia, Ekl. III, 93.

*) Velikonoce t. r. byly dne 19. dubna, ale obleženi Strubina zaalo

až v ervenci a potrvalo do 20. srpna; srovn. Weech 40.

5
) Jan byl v Norimberce od 10. mebo urité 19.) srpna (Reg. III.

. 1926, 1930, 1931) a s ním zárove Halduin (námitky Weechovy str. 41,

pozn. 168, nezdají se býti správný); smlouva s Ludvíkem uinna 23. a

24. srpna (tamže . 19 »3, 1934): dohodnutí o smír vévod Bavorských

datováno 4. záí v Pasové 1 tamže . 194-0).
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-kého ústné manželsky spojil a zaslíbí] ; tam také Lud-

víkovi slíbil Jan, král eskj za nebo a pasa pa;

Jana chce vémé a osobné se prícmovati o smíení.

KapíMUi AAA7.

yhdtodu králové d» Plni

Kiál Jan pak z Xormibeikn-i odcházeje, dco

vodkyní Markétu, navsiívív v I andshuté s Albrechtem a O
i vévody Rakouskými, pátelský hovor mel v Pas-

konaT. kroky obrátil do ech a o vigí.

vené Panny :

i jrijel dm Prahy. Píchod j<

stal miraplodným. ale pro nové vynalezené vydírání j:*

pobouen byl velkeren lid. Klášteru Zbraslavském i

fiatky okolo Landsberka k žala mnohých šlechtic násilím

odal a sréffl je Jmdríchoví z Bedenína. maži niemnému.

Konvent Zbraslavský noeea je lkáti a snášeti nedostatek, pr

darmo to utrpl od krále, od nhož právem nu

Osm pak toliko dni tento král zastal v Praž-

vátého dne do Francie na rychlo k rytískému ctí

4tl l obecné sloje turnaj, jež v Paíži v den svatého Beaúgía

ní*-lo konati, se odebral . Pfíéínoa pak e
nostaí schze mnohých a velikých ki • ál Fran-

eonzský Filip syna svého prvorozeného Jana. s nímž

ja^. *. roka v den svatého - -Jdána byla Jitka

ského, opásati chtél pásem rytíským, a proto uspoádána

nádherná slavnost. eená Jitka, draborozená dcera I

ského Jana, mela jíž dosti podivné osudy

isté jesté v ntlém vékn synovi Lokytka, krále Kra!

tom jednorozenému [syl

*} Podl* htúm tj 1 Jan v X«m

Jwb 4 zái nwra. pedett. lupinu, pozi

i

byl Jas t Praž* » *k 01I

"> Db« 4. trpzuL.

> Srwa inefc* k«, II, kap. II



Král Jan v Paíži a v Avignone <"T

v jehož dom skoro rok /ustávala, ale jako panna, potom sy-

novi hrabte Rarskeho. pak prvorozenému [synovi] Ludvika

Bavorského, potoi Ottovi. vévodovi Rakouskému, svému pí-

buznému, v rozliných dobách byla ne be/ dvodných píin
zaslíbena. Ale milost Boži urila jinak, jak vidti, ježto nyní

se synem velikého krále manželsky i tlesno jsouc spojena.

jest královou Francouzskou.

Kapitola XXXI i

Jak Jan, král eský, navštívil papeže.

Po dokonané slavnosti v Paíži se zetm a s dcerou

Jan, král esky, rychle v Avignone papeže Jafia osobné na-

vštvuje a tam, jak se mysli, nove vci stroji. O tom poslán

mn byl takovýto list

:

Nejmilejšímu otci a ctihodnému pánu. panu Petrovi, opatu

na Zbraslavi, bratr Jindich eeny, notá, syn jeho, posluš-

nost a úctu synovskou. Otcovským láskaní vašim vdomo
budiž tímto spisem, že slavný kníže pan Jan. král esky,
o vigilii svatého Martina'

i
pijev do Avignona od pána našeho R«

pesvatého, papeže -lana, a odo všech kardinálu co nejuctivji

byl pivítán. Veliká vtšina kardinálu vyšla mu vstíc na pt mil

a do Avignona jej S plesáním pivedla, /ustal pi dvoiv papež-

ském patnácte dni. v kteréž dob spaném papežem skoro všecky

své záležitosti po své vli projednal. Jež vyjednav o vigilii I > M,

svaté Kateiny 8
) se chystal na odjezd. Zstávaje pak tam vydal

pi dvoe deset tisíc zlatých; jehož odjíždjícího kardinálovo

na jednu míli ode dvora s nejvtší nádherou pro\ odili. Jél jsem

pak já s nim po dva dni po hradech a všech, kde se mnou

král velmi mnoho mluvil. I poslal mne král v peduleitych

a velmi tajných záležitostech k biskupm Kostnickému a Tri-

dentskému8
) a k vévodovi Korutanskemu a k nkterým jinyni

knížatm, kterémž poslaní musím rychle pracovati. Žádaje

') Dne 10. listopadu.

Dne i i listopadu.

Biskupem Kostnickým byl tenkráte Rodulf de Sdontforl (1332

ái \:>;\i\, Tridentskjm dotud Jindich, pkdy opat ve Villerpu (181>P

až 1330), o nm/ ji/ v d^rvéjších partiích kronik] byly zmínky-



Kronika Zbraslavská, kn. II.. kap. XXXII.- XXXIII

lzm otcovské vaší dobrotivosti, abyste se na mne nehoršili proto,

Se tak dlouhé prodleni jsem u&inil pfi kurii a že jsem Be

nyní podjal tchto poselstev královských, protože to, ví Báh,

iním pro dobro : jako novinka pak oznamuji, že pán náš král

l esky pracoval o smíení mezi panem papežem a Bavorem,

ale záležitostí této úplué nedokonal. Mimu to pan papež, jak

sh vykládá, udlí dispens k vykonání manželství me/.i králem

• eskym a dcerou vévody Rakouského, mimo to mezi Bynem

Bavorovým a dcerou krále eského. Vzte také, že král

< esky odcházeje / Avignona k tomu se chystal. že hned chce

Báni vtrhnouti do krajin Lombardských s vojskem a navštíviti

syna Bvého Václava v nesnázích postaveného. Otec nebeský

dej vám. ote dobrý, abyste byl zdráv a dobe žil. Mne, Byna

ého, nerate vyluovati se svých modliteb. Ditan Avignone

tetího dne po Bvátku Bvaté Katein] l

)

'• vítzství Karla, královice eského.

Téhož ruku okulo svátku svatého Ondeje i Václav, pe-

zván] Karel, prvorozený Byn .lana. krále eského, v mst
Lombardských hejtmanem byv ustanoven od ote. nad svými

nepáteli, totiž Canem ajeho spojenci, v oteveném boji velmi

slavného vítzství dobyl, veluii mnohé pobil a velmi mnohé

zajal, jakož mn povdli, kdo/ pi tch bojích byli pítomni

a Bvýma oima je spatili. Ti mnoho vypravují o velkoduS-

nosti tohoto jinocha, protože sám nikterak nechtl býti vzdálen

od tchto Im.ju. ale býti pítomen. Opásán byv tam mezi bi-

tevními Siky rytíským pasem, bojoval nikoli duchem chla-

peckým, ale mužným Svržen byvše dvou kom. nco málo na

rameni byl porann; sám zvítzil, pole obdržel, casl nepátel

DObil, a áSt dala Be na Útk. Ale drive než DOVéSl tomto

vítzství synov dostala Be k otci, otec jij vojsko / rzných
krajin Prancie a Nmecka byl Bhromáždil, s nímž piplaven

hc.lL byl syna \ Lombardii navštíviti. <» vigflii pak Narození Kn-

4 One SS. listopadu

8l OtK 10. Ilatopada, ale liilva 11 San Felice, kt.T*

krocdka /) rypravuje, iradena byla \ <I«'n ti. Kateiny dne IS. listo-

padu, jak irédl Karel \r svém tifotopise FRB III. Mr



Vítzství Karlovo v Lombardii. Smrt Lokytkova. 569

stova 6
) týž Jan, král eský, vyjel z Paíže od krále Francouz- 133-.

ského, k nmuž byl z Avignona odcházeje pišel, a brzo od

cházel chtje se odebrati k synovi. Pi tom všem byl

bratr Mikuláš, milený syn mj, a mn to poadem vypra-

voval.

Kapitola XXXIII.

Piok Pán 1333. O smrti Lokytka, krále Polského, a jiných

vcech.

Léta Pán 1333 v msíci beznu neposlední následovník 1333

MartY mravy bojovnými, pan Lokytek, král Polský a Kra- Mart.

kovský, sestárlý ve mnohých dnech, vydal se na cestu všeho

tla. O inech a bojích tohoto knížete velmi mnoho jest za-

znamenáno svrchu na svých místech. Po nm na království

nastoupil Jaromír, 1
) syn jeho, jenž pojal manželsky za cho

dceru krále Litevského, pohana. Tu tento muž její vyuil ve

víe a zpsobil, že byla poktna a stala se kesankou. Po

smrti pak eeného krále syn poíná mocn kralovati a k tomu

milost stolice apoštolské a papeže Jana, jakož i pátelství

Karla, krále Uherského, velkou mu jest podporou. Nebo
tento mladý král, ubíraje se po stopách otcových da, díve

odpíranou stolici apoštolské, totiž peníz svatého Petra, rád

platí, a král Uherský sestru jeho 2
) za ádnou cho si pi-

družil.

Téhož roku v der svatého Éehoe 3
) Jan, král eský, d- Mart. li

dinu naši okolo Landsberka ležící nám vrátil, již díve okolo (1332

svátku svatého Michala 4
) násilím nám byl dal odníti; nebo Sept. 21)

hrad v Landsberku mocn jsme drželi s tžkým nákladem,

jakkoli všech okolních ddin jsme postrádali.

6
) Dne 24. prosince 1332; 26. února 133-i byl již v Parm.

XXXIII. l
j Jmenoval se Kazimír; cho jeho byla Aldona (Anna),

dcera knížete litevského Gedymina.

- Jménem Alžbta, která arci provdána za Karla Roberta již ped

smrtí Lokýtkovou.

s
) Dne 12. bezna 1333.

') 29. záí 1332.
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.

1333 Téhož roku dne 14. kvtna' i p 1 1 * >
« 1 i 1 1 «> vtenu nastalo za-

lai ii. tmní -luiifc. po ii'iiiž následovalo peveliké sucho a hubenosl

letního osení, jako/, i úbytek vína.

Kapitola XXXIV,

<> inech Jana, krále eského, v Lombardii spolu a jinými

YfVlni.

Tento rok skoro cel^ Jan, kr.-il eský, se Bynem Bvým

prvorozeným Václavem zstával v krajinách Lombardských,

kdežto s legátem stolice apoštolské, jenž mešká \ Bononii,

proti Canm Veronským a proti nkterým Ghibellinm mnoho

boj svedl a ve vtšinébyl vítzem. Nikdo picházeje z Lom-

bardská pln vypravovati nestaí, jaké podivuhodné vci Jan,

král eský) tal " kbná; Pánové však království eského pro

dlouhou nepítomnost krále tvého vtši si moc v bohatství a

v lidech osvojuji, uchvacujíce pro Bebe všecko, totiž tvrze a hrady

Ani/ jesí již mimo nkolik málo mésl njaká tvrz nebo hrad

v království eském, jež by Jan, král eský, ml v<

i Nebo od krále tohoto vše bylo bud zastaveno oa zá-

vazek jménem úmluvy nebo rozvleeno; mimo to následkem

nepítomností královy mír ? království upadá a moc z:i-

kona.

r.. svého krále království stojí jako !»»•/ zákona

A jako bezhlavé; tak bují všeko zlo,

Království ímské trvá posud ve Bpou, povstným

e aadarmo ; có prospšného mu rada

Ludvíkova poví, když velikými [sou nepáteli

< itec náš papež a Bavor? To i nás dí bI

A znepokojuje píliš, že Bpor pi tchto prvních

< dobách ti\a ; vz, /•• božskj dar

To bude, až Ludvík Be Btane pítelem papežovým.

To brzo uiiu. Kriste, zazena vše smutné.

Zatmni slunci- bylo t i dne ii krétna «kuf<

i

i\ \ Cechácb také Karel l\ aqtobio-

vn. I Kil III, stí .;«- n



Jan v Lombardii. Stav zem eské. 571

Téhož roku v msíci záí s velikou prací a nákladem cl )-

konen jest vodovod s olovnými rourami na Zbraslavi: voda s«pt.

pak pivedena ze tí pramen sebraná až ku lavatoi, kde

vychází; celkem má od prvního pramene na délku dva tisíce

a šest set loket Pražské míry. Olova dv st cent, cínu pak

deset pi tom díle jest spotebováno. Obnos vynaložených

penz na to dílo sto šedesát kop groš Pražských a dvacet

kop na lavato jest vynaloženo s pomocí Boží, jenž požehnán

jest na vky. Amen.

Skonává se druhá ást kroniky Zbraslavské, jež koní se

léta Pán tisícího tístého ticátého tetího a zahrnuje v sobe

události desíti [a sedmi] let.



Kronika Zbraslavská, ku. 111 . kap. 1

Kniha tetí.

Poíná se pedmluva tetí ásti kroniky Zbraslavské

Spoléhaje na pispn] moci Boží, nikoli na mocnost svých

sil. dokoniv ji/ dv ásti kroniky Zbraslavské, poínám tetí

(asi tohoto díla, vypisovati chtje asy arozliné píhody 6a-

Bové, nejsa vsak bezpeen, bndn-lidne zítejšího žíti. To pone-

chávám tob, Hospodine, protože asy mé v ruce tvé, a ty položil

jsi lhtu, kteron pekonati nebude moci nižádné stvoení. I>;iš-li

ty život a milost, cokoli ide a jmak ode mne bude spát:

a uslyšeno a pezvdno, i co dovolíš, aby mn známo byloj

abya zveleben bjrl ve Bkntcích svých, jak mne pouíš, tak

budu psáti, tob \>ak Bamému k Bláv a toucím i Blyšícím

ku pouení; uebo cokoli na celém okrsku zemském se dje,

to vše prozetelnost tvá Bpravuje a ídí. Proež / toho, o

stává zejmým, mysli tebe se báti, tebe milovati a k tob
více povznášeti mohou. Proež o novém králi eském novj

letopis ponu, žádaje na tob. jeti jsi král králv a pán pa-

nujících, abya ruku i ducha i život mj Mdli a mn Báo zebe

konen udlil za odmnu.

Skonává ie pedmluva, poínají kaji i tul).

I. <> návratu Karlu, ddice království eského*
II. smrti pana Jindicha, biskupa Olomouckého, a o zvo-

lení pana .lana. probošta Vyšehradského, a <» píchodu

králové Blanky.



Pedmluva, obsah. Návrat Karlv do ech. 513

III. O sporu mnichv a knží.

IV. O neúrod a rozliných píhodách v krajinách Francouz-

ských.

V. O rozmluv pana Balduina, arcibiskupa Trevírského, a

pana opata Petra.

VI. O smrti Otty, vévody Bavorského, a zmn doby a

úmrtí pana Oldicha.

VII. O jakémsi kázaní pana papeže Jana XXII. o otázce

vidní Boha, jež posláno ode dvora ímského panu

opatu Petrovi, a o smrti téhož papeže.

VIII. O volb papeže Benedikta a verše o chudob Kri-

stov.

IX. O satku Otty, vévody Rakouského, a Anny, dcery krále

eského [léta Pán 1335].

X. O druhém manželství krále eského Jana a jiných jeho

inech, a o smrti Jindicha, vévody Korutanského, a

králové Hradecké.

XI. Jak Jan, král eský, vzdal se království Polského.

XII. O píchodu nové králové eské a o výprav krále Jana

proti Rakousm spolu s jinými vcmi.

XIII. O bojích pana krále Jana a jiných vcech.

XIV. Jak Jan, král eský, do Prus podruhé táhl a o

mnohých jiných vcech. Rok Pán tisící tí stý ticátý

šestý.

XV. O jakési píhod pouné, jež se pihodila v Praze v chrám

svatého Ondeje apoštola.

Kapitola 1.

O návratu Karla, ddice království eského. Rok Pán 1333. 1333

Léta vtlení Pán 1333 dne 30. íjna, to jest dva dni Oet. 30.

pede Všemi svatými, Karel, jenž i Václav [slov], prvorozený

syn Jana, krále eského, a zákonitý ddic království, v sedm-

náctém roce vku svého, ubíraje se pes klášter Zbraslavský

a navštíviv hrob matin, do Prahy, hlavního msta království,

s hojným množstvím šlechtic vešel, ani mu všickni vstíc

vyšli a se radovali. Tento zajisté ddic, v Praze se narodiv,



-,;i Kronik* Zbraslavská, kn. III., kap I.

b hnulé Kivokláta po sedm let byl vychováván, jako chlapec

imilty / království ( eskébo ku Karlovi, králi Francouz-

skému, Bvému píbuznému, byl doveden, jímž jméno jeho

Václav, jež byl na ktu obdržel, promnno a pi svátosti

bimováni ku podobnosti krále Francouzského nazván Karlem.

Proí vsak tento dédic po tak dloubnu dobn, totiž deset let,

mimo království své zstával! tato byla píina, jak se obecné

praví. Bál ue zajisté král Jan, otec jeho, aby tohoto jinocha

Šlechtici neuchvátili a na porok jemu neuinili si králem;

myslím však, že proto tento jinoch dobrého nadaní ízením

Božím poslán byl do Francie, aby >e tam nauil míti mou-

drost a život spoádaný; nebo to na nm nyní /« zkušenosti

poznáváme [my], kteíž ho vidíme dosti bedlivého, pokud lze pi

neveliké míe veku jeho, a ozdobena dobrými mravy. tyi on

zná jazyky, francouzský, lombardský, nmecký a latinsk]

\ tch jazycích dovede psáti, ísti a rozumti a mni se velnu

dobe vyjáditi Tento tedy jinoch >lavny do BVého království

ddiného, jež postnpi m rodu matina jest jeho vlastní, když

byl vrátil, nalezl království toto píliš zmateno a rozd-

leno a povinu.' Bpráv) zbaveno.9) A nebylo nižádného bradu

královského, jenž bj nebyl králem .lanem, otcem jeho, nkte-

rému Šlechtici 'lán v zástavu; ale i msta, vsi a dvoí

lesy skoro váeckj byly tehdy závazkem zástavy nebo

Pním zastaveny. Zstával pak v Praze ve Vtším mst \ dom
matky Bvé i

skoro dva msíce, odtud Be pesthoval na brad

Pražský, « nmž až podnes b dvorem Bvým mešká. Jal se

hned tam zboené budovy královské, jež díve ped ni.'. -ti

léty ohnm Bpáleny byly a spuštny ležely, opt Btavti a zi-

zovati a kryté píbytky, jak Be te o králích [sraelských,

edkem i horlivou Rnahou obnovovati; a nejen zde, ale

i v Hradci a jinde následkem jeho ustanovení dje Be totéž.

Ddicem za I
a o prospchy ddictví Bvého usilovati

lna jinoch tento, pokud mže; na rozkaz pak otce jeho

!••• praTl také Karel ve Bvé autobiografii FBB III. >tr.

*\ mluviti tapomnél, ale n nedlouho Be nauil, tak /<

mluvil }aki I ..Ir.

lojmj Karel aa mni m
Bj •

- d •..'..!.. nyní d Štupart, blíže st Jakuba, óp 647-L



Pée Karlova o uspoádání zem. 575

Jana, krále eského, sbírka královská, jež slov bern, obecn 1333

po království se vybírá, jejímž prostedkem njaká ást
království, jež byla zastavena šlechticm, od tohoto jinocha se

osvobozuje. Hrady Kivoklát a Loket zastavené k sob po-

táhnuv osvobodil; Hradec, Mýto s nkterými jinými msty
jak v echách, tak na Morav pány království obsazené sob
podrobiti se chystá. 4

) Otec pak tohoto jinocha, protože pro

sebe jméno a název krále chtl podržeti a nechtl býti na-

zýván starým králem, markrabství Moravské synovi odevzdal

a naídil i poruil, aby ode všech nazýván byl markrabím,

a tak tento jinoch poal odtud slouti markrabím Mo-
ravským.

Karel (Drahotín) aby drahý byl všem a duchem znalý

V dobrém, aby vzrstal, aby ve ctnosti sestarl,

Aby dobe uml íditi království, právo podporovati

A initi mír, všecky nepátele odstraniti,

O Bože, to udl, ui tak, by estná byla i jeho

Povést i život jeho velikými ctnostmi ozdoben.

eený tedy markrabí Karel vší snahou, jakou dovede,

usiluje, aby mír v jeho panství byl zjednán, brzy zajisté

msta i msteka eská, brzy Moravská, brzy Polská na-

vštvuje a stav jejich dle sil v lepší uvádí a opravuje. Ne-

mén sám shromažuje peníze, kdekoli mže, aby ml pro

sebe, a nejvíce aby otci svému, jenž mnoho potebuje na

každodenní války, vtšinu odeslal. Nebo otec jeho Jan, král

eský, roku a doby svrchu v druhé ásti naznaené, 3
) hned

jakmile se synem svým Karlem vyšel z krajin Lombardských,

vévodu Brabantskéhc pro vévodství v Limburce s etným
vojskem nepátelsky napadl a na doráží. Mezi n Filip,

král Francouzský, jako prostedník se vložil a pímí na as
zjednal. 6

)

*> Vše to vypravuje také Karel (na uved. m. str. 319), vypoítávaje

také hrady, jež ze zástavy vyplatil. Srovn. k celé partii o Karlovi také

Kalousek, Karel IV., otec vlasti, v Praze 1879; Werunsky, (íesch.

K. Karel IV.

b
j Kroniká se mýlí, v druhé knize jeho kroniky není o dob od-

chodu Janova z Itálie eeno nic. Snad ml njaké poznámky, které do

kroniky pojmouti chtl, ale potom opominul ; srovn. úvod.

6
) Srovn. život Karlv ve FHB. III, str. 348; Schótter, Johanu von

Luxemburg, II, str. 7tí n.
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Téhož roka v msíci kvtnu pan Oldich, opat v Sedlci,

« mrtvicí na levé Btran byv rann, ustoupil od správy, po nmž
pan Ortvin, správce sklepa, následoval v úad opatském V té

dob téhož roku v msíci íjnu pro veliké dlahy díve uri-

nem-, totiž pl tisíc hiven, konvenl Sedlecký porzných klášte-

ích se rozptýlil.

Kapitála II.

<> smrti Jindicha, l»iskuj»a Olomouckého, a o zvoleni pana

Jana, proto I ehradského, a o píchodu králové Blanky.

Rok Pán 1334.

Léta Pán 1334, <Iim* 27. prosince, to jest v den Bvatého

Jana evangelisty,1

) pan Hynek, z milosti Boži a stolice apo-

Iské biskup Olomoucký, muž urozený rodem, een} /. Dube,

\ Praze zemel a re velkém kostele Pražském pochován.

Ten protože ml asté nemoci, na Morav /.ustávati pro ne-

obvyklé podnebí Be obával, proež astji bydlel v ( echách.

i Po nm pan Jan, probošt Vyšehradský,*) kanclé králoi

dcého, oemanželskj syn Blavnéhe pana Václava, krále

Bkého a Polského, zakladatele Zbraslav, ádn v kn~

Olomouckém /.volen a <>d pana Matyáše, arcibiskupa Mohu-
Bkého, potvrzen. O volbii takovou a povýšeni svého strýce

Karel, markrabí Moravský, usiloval s Mikulášem, vévodou

Opavským, v dobrém úmyslu.8) Tento zvolen a potvrzen byv

téhož i<iku o Buchých dneeh, re kterých Be zpívá Láska l

la.li. [Garitas Dei],
4)v chrám Vyšehradském na jáhna byl vy8vcen;

byli díve pi kurii ímské papežem Janem XXII posvcen

za podjáhna; ped oima tohoto papeže tento zvolený na-

lezl milost, což mezi jinými dobrodiními papežskými dosti

1

Dne 87 prosinec 1888 Podle jiných (ale méné spolehlii

sprái Eemel l»i>ku]i Hynek dne 89. prosince. O jeho rovn.

v r < ít ti II . 19

! . o iKin/ dje Be šminka i kn. II, kap n
papežská " tom se 10. dnbna 1884; Brom. Eli

'
I (mto oznaením mini Be obyi

b) bylo II. k\
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vyniklo, protože mu kostel v Malin u Kutné Hory, ke klá- 1334

steru Sedleckému náležející, mocí stolice apoštolské sám papež

Jan k užívání svil, 5
) kterýžto kostel tento zvolený až podnes

drží a v moci má na zpsob kommendy, bez ohledu na zvo-

lení své pi kostele Olomouckém. Tohoto roku dne 12. ervna Jun. 12.

v nedli, v dobu veerní paní Blanka, cho Karla, ddice
království eského, markrabí Moravského, picházejíc z Francie

od knžstva, jakož i ode všeho lidu v Praze slavn a veliko-

lep jest uvítána, jejíž obydlí na [ten] as bylo na hrad Praž-

ském. Tato již svrchu eená paní Blanka ped desíti léty

jako útlá dívka s eeným Karlem byvši spojena, brzo za-

jisté v Lucemburku, brzo opt ve Francii v dom otcovském

zstávala až do tchto as již svrchu dotených. Jest pak

tato paní Blanka nynjšího krále Francouzského Filipa se-

stra; ze dvou však matek tento král Filip a Blanka se zro-

dili, ale oba zplozeni od jednoho otce, totiž Karla, kterýžto

Karel, B
) otec jejich, totiž Filipv a Blanin, byl vlastním

"bratrem zákonitým Filipa, nkdy velkého krále. To jest

onen velmi mocný Filip, jehož ti synové, králové Francouzští,

jakož svrchu podoteno jest, zemeli bez mužských ddic. 7
)

A následkem toho na Filipa svrchu eeného jako na nej-

bližšího píbuzného z rodu královského vzešlého království

Francouzské spadlo. Tohoto tedy Filipa, krále Francouz-

ského, sestra do ech jest pivedena, aby s Karlem, svým

ženichem, kralovala a vládla svým asem jako králová.

Tváností zajisté a krásou svou tato v oích všech se

zalíbila, a doufám, že ctnostmi více se zalíbí; šat ženský

podle obyeje svého národa s sebou pinesla a výpravu dle

stavu hodnosti své, jíž dm královský vyžaduje, nemalou

pivezla. Za velikou obtíž pokládáme, že ona mluví jen ja-

zykem Francouzským; cho sám rozumí jí a miluje ji, protože

s ní ve Francii dlouho zstával. Raduje pak se cho z choti

& v Praze slavnost v rozkoších a radovánkách po nkolik

dní iní velikou.

5
) Kostel v Malin propjen byl Janovi ješt jako proboštu Vyše-

hradskému od papeže Jana XXII. dne 30. dubna 1333 (Reg. III, . 2002;.

6
) Karel z Valois.

'') Srovn. svrchu kn. II., kap. 20.

Kronika Zbraslavská.
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1334
i

i Bože, vný králi, i ty, Kriste svrchovaný.

Nyní pohledni na tyto a jednej s nimi otcovsky.

Bud jejich ochráncem, vdcem, strážcem a editelem,

Aby vedením tvým zárove tak stáli v hodii'

Aby mohli pinésti zemj mír a prospchy,

Nebo nyní království píliš je pokleslé a zhanob

Družina však skoro všecka, jež z Francie a z hrabstvi

Lucemburského s touto Blankou do ech byla pišla, po uply-

nutí jednoho msíce nákladem dvou tisíc kop v den svaté

Jol. !•'(• Markéty 6
) do zemi Bvých nazpt poslána, a družina jiná z

Šlechtici zemskými téže pani pidlena. Aby však s lidmi

pivtivéji nudila obcovati, poíná se uiti jazyku Nmeckému
a více se v nem cviívá nežli v jazyku eském; nebo skoro

ve všech mstech království a ped králem obyejnjší

užívání jazyka Nmeckého nežli eského v této dob.

Kapitola III.

O sporu mnichv a knéží.

Téhož roku vc jakási, jež díve takka pedpovídána

byvši posluchae asto dsila, \ Praze oa pohoršeni mnohých

se pihodila a stala, pi niž jsem já tehdy byl pítomen, ji

vidl a želel. Nebo O vijíilii svateb.. Jakuba apoštola.

tehdy byla v nedli. vSickni farái a správci farních kostelu*

jednomysln svolavSe všecky své faraíky, aby do kostela i

Mam- na Louži a svatého Mikuláše na Kurném trhu ^ v jedno

se sešli, sami proti Kazatelm, Minoritm a Augustiánm

jali se lidu ukazovati listy papežské, jež knžstvo na

dvoe ímském bylo obdrželo, o tvrtin skrze papeže Boni-

fáce naízené, I
a že tito brati z adu žebravých asto o to

•) Dne 18. ervence.

1 Dne -j4. ervence, kterýžto den r. ii.'ti opravdu pipadl na nedli.

tel Pamrjf Mario na Lon/i stav. i] na nynjším Mariím -k.-m

námeti (Mlíko doma ep. 101— I. nedávno shoeného) a byl jil aa<

L iboen k rosslenj ulice; trovat. Tomek n

Miku [orném trhu jest Dynéjil ronký koeteL

oráni mnicha tebravých do výkonfi farního .lu«-hovcn>tva

dávalo podnél k etným rotmiikám (arovn. jii svrchn II, IS). To po-
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soudci od stolice apoštolské urenými upomenuti byvše, na 1334

tom nechtjí pestávati, ale spíše odporují svéhlav a drze.

A proto oni knží, kteí k tomu byli ureni, vysokým hlasem

jali se, zhasivše svíce a udeivše ve zvony, 4
) tyto bratry že-

bravé z moci stolice apoštolské vyluovati z církve, co nej-

písnji naizujíce všem, že takových se mají ve všem pod

trestem vyobcování z církve vystíhati ; naproti tomu tito

bratí žebraví, protože pedvídali, že tato záležitost na n
pijde, opatili se ukrytými zbranmi, páteli a množstvím

lidu, a etní z nich picházejíce do chrám, v nichž byli

vyluováni z církve, s prudkostí se sbhli, ped veškerým

lidem vysokým hlasem volajíce a kouce: Ó vy bídáci, nikoli

knží, ale svatokrádci, zabíjei duší, klamatelé lidí, co d-
láte? pro proti nám své nálezy prohlašujete? Vy sami jste

vyloueni z církve, jsouce cizoložníky, hrái, opilci, ve všecky

zloiny zapleteni, my spravedliví, vy nespravedliví, my svtlo

pinášíme všem, vy ve tmách chodíte, jako slepí vdcové do

jámy prosté lidi zavádjíce. A nkteí z tchto žebravých

[mnich] odvážn stedem lidu pibíhali, aby ty, kteí nálezy

pronášeli, chytili a zranili a odali jim listy, jež tli. Ná-

sledkem takového nenáležitého láni tito mniši a knží se

srazili vespolek ; nastal veliký hluk v lidu, podporujícím

jednak mnichy, jednak knze slovy a ranami. Nkteí ne-

šlechetn bijí pstí, jiní pinášeli kamení, aby na n házeli,

jiní tasí nože, jiní s mei a kyji pibíhají jako na lotry.

Bylo tu vidti nkteré bekyn a beghardy a mšany, jak

podporují bratí, tam zase povzbuzují ženy knze svtské.

Tu zjevují se z mnohých srdcí myšlenky, tu na bratra se

doráží, jiný udeen, jiný zrann; tam knze vlekou, bijí,

hnulo papeže Bonifáce VIII. k rozkazu (který potom od Klimenta V. na

koncilu Viennském ohnoven), dle nhož sice mnichové žebraví obdrželi

právo konati bohoslužby farám pikázané, ale tak, aby nevznikla kol-

lise s bohoslužbami v kostele farním. Vedle jiného piznáno mnichm

také právo pohbívati laiky, kteí by si toho páli, pi svých kostelích,

mli však tvrtinu dchodu odtud vzniklého odvádti píslušným farám.

To jest ona tvrtina, o které kroniká mluví. Že ovšem ani tím roznášky

duchovenstva svtského nepestaly (naopak velmi dlouho se protáhly)

toho máme hojn dkaz, z nichž jeden, dosti drastický, pedvádí kro-

niká; srovn. Hergenróther KG. IP, str. 783.

4
) Obvyklé obady pi ohlašování klatl.y.

37*
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a jiný krví zbrocen. Boui ne mladík proti starci,
i

1

lid proti li<lu, a pro všecky nastává tak veliké pohoršení,

podle evangelia zdá se to býti poátkem zla. Mnohé bylo

vidti, jak pleš zakrývali na hlav a vycházeli z chrámu, aby

se ukryli ped paliivostí tak veliké zuivosti

> prvomniednikem Štpánem proti Bvé vli nebyli zasypáni

kamením Nebo nevidli nebes otevených, oi

ustanovili skloniti k zemi mnohem Bpíše, aby zachovali ži

g abj hledli do nebe. Posléze po chvíli dlouhého /;i-

pasu ti a oni, totiž mniSi a knzi a veškei lidé, /mi

ace na mysli, strnulí podivením vraceli se nu svá m

každý; kde li 'lva nebo ti, o niem jiném nemluvili,

]: o boji knžstva, jejž spatili. Povstávají posléze každého

ilne nedlního bratí proti knžím, knzi proti bratím, pro-

nášejíce nálezy vylouení z cirkvc. Nkteí bratí dokládají

odvolání, které byli uinili na poátku, jimi

knžnu zakazuje žalovati. Ti eení á'!< . . se v t<- vci pod-

poruji a tak knžím zárovefl odporují a íkají: Ustanovení

ono papežské ád našich v echách, protože není

týž užitek ani užívaní pohebních obad v království eskem,

jaký bývá v krajinách Lombardských. Teuto vespolný z

Ik.1 t r\ . ' 1 a/ Mu svátku svatého Mikuláše, 'i ale tehdy pomoci úmluvy

tato pe vznesena jest na stolici apoštolskou. Zatím bratí

.mu škodu a pohanu <ri.i-<-li v jednotlivých m

ikách a všech, nebo pemnozí nechtli jim skytati jak

Blov, tak ani almužen.

Pravím, že vc taková není dobrá, když tonsuru

Skrývá knžstvo, aniž bude moci pravá býti 1

a bratí, jestliže nkteí p" Btopácb otc

itýcb nechtjí Be ubírati, ale jako kon mn.' poddajní

Chodi povznesenij kteí jsou do hoj.- uchystáni

Slovy a Bkutky, o jakém \ dobách uplynulých

flo slýchati. Více to má platnost, aby vzorný

\ zbožný byl život každého, kdož mnichem

\ Blužebníkem Kristovým býti chce; proto/.- pokoj Puile

jemu.

...i rozhodích, jimii byli l.i^kup

i Jindich, probošt Litomický, se strany mnicha, «lat>>

109.
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Kapitola IV.

O neúrod a rozliných píhodách v krajinách Francouzských 1934

Téhož roku v msíci kvtnu nesnesitelný mráz všecky

vinice v krajinách Nmeckých

Do té míry zkazil, že potom vinobraní bylo smutné.

V Burgundsku pak a ve Francii a v Champagni, kudy

v dob vinobraní jsem se ubíral, 1
) spatil jsem, že ne tak ve-

liká škoda se stala. Jinou však ránu Bh dopustil toho roku

na tytéž zem, protože nákaza umírání tehdy sklála pemnoho
lidí. Nebo v Paíži ve tech msících letních ve špitále

královském, který leží ped klášterem blahoslavené Panny

pi hlavním chrám, což s žalem vypravuji, zemelo šestnácte

tisíc lidí a pochováno na hbitov Mláátek, když jsem za-

jisté v tomto špitále byl a duchem útrpným na to hledl.

V krátce tolik jich zemelo, že sotva bylo tolik [tch], kteí

by je zvedli a k hrobu donesli. Pece však vidl jsem n-
které vci ve Francii a v Paíži, jimiž se potšila duše má

;

vidl jsem tam korunu trnovou, peslavné ostatky v kapli

královské chované, vidl jsem v Paíži nejvtší moudrost

tohoto svta, moc krále Filipa a Jana, syna jeho, ušlechtilost

staré králové, i mladé paní Jitky, vidl jsem úctu knížat

i rytí, hojnost zízené družiny, spravedlivost lidu, mír krá-

lovství; také svatého Diviše jsem navštívil, ze studn ve

hrobce pod krem ležící v lásce Boží a svatého Diviše jsem

pil a touto vodou místo veliké bolesti své, kterou jsem ml
ve stehn, jsem potel a brzo jsem byl uzdraven.

Ó šastná zem, jež má mír a žádné války,

Máš, Francie, nejvyšší moc, hojnost bohatství,

Nemáš násilnosti, ale moudrost a pokoj dní.

A zante, echy, smutné výklady, povezte mn o sob,

Jaká vaše sláva, jaké vaše radosti? Žíti vesele

Neumíte, nebo vám boje a mnoho nelibostí škodí.

Od vás milost, milé útchy všecky odstupují,

Hle, asové vaši jsou nyní nejhorší, a co bude,

Nevím, ale vím, že [nyní] lidu žíti tžko.

*) Ke gener. kapitule: srovn. úvod (a níže kap. VIII. list Durandúvi.
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1334 Téhož niku v Burgundsku u Dijona na hrad, kde se na-

rodil svaty Bernard,*) spatil jsem jakýsi zázrak, jenž nesmí

býti zakryt mlením. Do komory kamenné za isté uvedl mne

rávce hradu, muž ctihodný, i spatil jsem na miste naro-

zení svatého Bernarda nový oltá z mramoru a ped oltáem

li hoící lampu, a tri veliké nádoby plné vína státi v

komoe. Vykonav díve modlitbu ped oltáem, jal jsem

• hradu tázati, pro na mistr tak svatém dovoluje, aby

lo víno; jenž odpovídaje vece: Pro za/rak veliký, pane,

to Síním; i dí: Piznávám se zajisté, že nikdy od starých

dob v komoe této nestávalo vino z úcty k tomu oltái sta-

rému, který prvotn tu stával: já vsak neprozetelní

dbaje svého prospchu nežli Bvatosti místa, starý oltá jsem

ped >osti lety zboil, nakladl jst-m sem vina, ale nedošel

jsem. ejhle, užitku, ale nebezpeenství; uebot nižádná nádoba

zde postavená vína Bvého uchovati nemohla, ale víno vytékajíc

jako by sítem do sucha vyteklo. Spativ tento zázrak ped temi

ruky znovu zídil jsem tento oltá, jejž vidíte, a potom jsem

zkoušel; budou-li po zízení oltáe nádoby téci jako díve; ale

nesl to nikterak, nebot az podnes všecko víno Bern po-

ivené, bylo-li chatrné, Be zlepšuje, a dobré mní se v lepší

a bez odtoku neporušeno zstává.

/. tch nádob jí napil a velebil jsem

V duchu Boha nebeského, jenž tak zázraky vrnému
Bernardovi iní chválu; díve sám vymítal

Z nádob oápoj, který pro nho nyní zachovávají všecek

Na téže cesté duchem zbožnosti v Clairvaux tém ku

brán uebe o pišel, kde Blavné a velikolepé skutky

Bol : jsem Bpatil, z nich/, jsem poznal, že tu hojnosti do-

broty Boží více vylito; spatil jsem náhrobky Bvatých Ber-

narda, biskupa afalachiáši Šesti muedník, pod temi oltái

blízko b -patil jsem hlt 10 Bernarda

1090 re Fontainea n D^jona.

S?. Malachiái, i i - k \ -Míre. kterj mi snadné zásluhy <• ožil pi-

vinutí Irska a tuniské církve, zemel eestoo do I ulit- \ Clairvaax,

ped tím castéji pobýval, r. 1148. Jeho jméno Btalo

mým <> budoucich papežích od Celesuna
«lci koa
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a Malachiáše a znamenité, neocenitelné ostatky; 4
) spatil jsem 1334

místo obydlí a smrti svatého Bernarda; spatil jsem kámen umý-
vadla, na nmž byla zobrazena úpln tla jeho podoba ;*) spatil

jsem tam hroby tí kardinálv a tyiceti pti biskupv a arci-

biskupv, kteí skoro všickni byli svatého Bernarda synové, mniši

totiž a kiášternici ; spatil jsem lože jeho a prostou úpravu tohoto

lože; spatil jsem, kde otec a matka a bratí jeho a první
mniši, mužové velmi dokonalí, v Pánu odpoívají; spatil jsem
místo, kde napsán byl list za dešt bez dešt, ) spatil jsem ješt
pemnoho jiných vcí, jimiž duše má se tšila a duch se po-

tšil. Kéž by poslední vci mé staly se tomu podobny. To
ui, Hospodine, z milosti své a pro zásluhy svatého Ber-

narda i jiných svatých tam odpoívajících, ježto tvá dobrota

jest nekonená. Amen.

Jest Clairvaux místo slavné, jest jako pšinka
K nebesm vedoucí; nade všecka jest jako záící

Slunce plné paprsk, jako líbezný kvt, tak kvete.

O kolik kvt tento kvt vydal, ó kolik vn
Rozšíil po svt, hle, jak plane a planula

Pochode tak pejasná, nebo myslím, málokterý již je

národ,

Jenž by jí neznal nebo na ní dobra nežádal.

Tomuco místu Bernard jako nard velmi planoucí

Nejprve stál v ele, je obohacuje vcmi hojnými,

Sím ctnosti zde roztrušuje, odtud spásy

Vyrostlo ovoce, zahánjící radostmi žaly.

á
) Srovn. o ostatcích a hrobech v Clairvaux Migne, Patrolo gia 185

str. 1661 n.

5
) V Clairvaux ukazoval se kámen, na kterém mrtvola sv. Bernarda

byla obmývána a do kterého postava svtcova úpln se otiskla (srovn.

Migne na uved. m. str. 167:! n.)

fi

) V životopise, piítaném Vilémovi, opatu Remešskému (kn.I, kap.

11.), i také ve zlomcích, pipisovaných Gauridovi z Clairvaux, vypravuje se
;

že jednou sv. Bernard, chtje diktovati v ústraní list svému synovci

Robertovi, vyšel z kláštera se sekretáem svým Vilémem do pírody.

Ale zatím co písa psal, strhl se liják; nicmén ve psaní pokraováno,

a ar prý odv obou úplné promokl, list pece zázraným psobením

sv. Bernarda zstal úpln deštm nedoten; srovn. Migne 185, str. 254 n.

a 526; list tento pro takový zázrak položen v listech Bernardových na

první místo (Migne, sv. 18*2, str. 67 n.j.



Kronika Zbraslavská, kn. III.. kap. V.—VI.

Kapitola I'.

1334 <> rozmluv pana Balduina, arcibiskupa Trevírského, a pana

opata Petra.

Od Téhož roku v msíci íjnu pišel jsem do Tiwiru k nej-

dstojnjšímu pana Halduinovi, arcibiskupa Trevírskému. jenž

ze své dobrotivostí, nikoli pro mou hodnost, náležit jakožto

díve známého mne pijav, pemnoho se mnou jednaje, mezi

jiným takto ka vece: Vím, že mnozí mne proto odsuzují,

že v ruce držím kostely Trevírsky. Mohuský a spírský a je

spravuji. Ale pro mne jest nejmenší, kdybych rokem lidským

byl odsouzen, nebo Sospodin jest, jenž m soudí. Také pan

papež, jejž takka za Boha na zemi ctíme, mne soudí a pi

úmysl a omluvu mou vyslechnouti odpírá Bh pak nás, kterj

3t na nebesích, ví a rozumí vnitním žádostem a úmyslu

Brdce mého; on ví. že nikoli ze ctižádosti, ale z cis'

úmyslu mám péi o een kostely. Pílišné zajisté dl] b)

se v tch krajinách boue, kdyby eených kostel nek

B neídila ruka má. tom BlySel jsem mnoho svdectví a

videi jsem, že všude byl klid a pokoj mnohý. Mnoho obo-

hatil Církev Ifohucskou mnohými statky a na sto tisíc liber

Haitských zaplativ dluhiiv od vitel ji osvobodil. Pravil mn
také: lilo. Btrýc mj pan Jan, král eský, pijal od vévodj

Brabantského ') Bto padesát tisíc královských zlatých penz
za to, že na ucho pro vévodství v Limburce ani osobn, ani

ddici svými nadále nemá naléhati, ale má úpln ustati ode

všeho jednání. Tyto peníze zajisté pijal, aniž staily na

placem dluhu, ale hned &e rozprchajl jako kou mlhový. *) To-

hoto klálo ve všech onch krajinách neustal jsem hlodati.

ale nikterak jsem ho. ježto vkol všude létá s nkolika málo

osobami, nemohl nalézti; BlySel jsem však tam od moudrých

lidi. že B6 jim nelibí tohoto krále tak Sasté honni a pobi-

haní. Všude vyhledává hry a cvieni rytíská, peveliká vy

1 Jménem .tana

Ptostrednictvfm fnneouským ^jednán mír mezi králem Janem
a

j
t-íi>> ipojeoci i jedné > vérodon Jenem Brabantským i drahé strany.

Král Jan mel dostati 50.000 liber, alf z
|

.lii veliká

: pipadle na dluhj i\ . í :: 91 . • a j)-
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dání iní a zjedual si jméno, že jest nejstatenjším rytíem. 1334

Kéž by znamenali tuto statenost a odvahu naši echové,
kteí neustávají denn páchati loupež a krádež; nebo pobh-
líkv a bezbožník zem eská nyní jest plna; vidíme

nkteré z nich v zástupech zjevn a mocn vystupovati, jiné

tajn jímati, své tvrze naplovati výkupným, aniž dbají po-

slouchati poruení králova.

Jest zlý nyní stav, velmi byl by blažen onen

Muž, jenž za kamny mohl by žíti v pokoji.

Co uiní chuas, když loupež se mu stane?

Rolník po venkov, ježto má veliké starosti,

Pjde žebrotou a v žebrot zahyne

Nakonec. Pozbudou-li mšané majetku nebo lo^ k bohatý,

Stanou se žebráky, kdežto majetek uchvátí nepátelé.

Dej mír, Hospodine, zpomoz naší zkáze.

Kapitola VI.

O smrti Otty, vévody Bavorského, a zmn doby a o zahy-

nutí pana Oldicha. »

Téhož roku v msíci prosinci Otto mladší, vévoda Ba-

vorský, bez ddic v Mnichov zemel, 1
) v Landshut v kláštee Dec. li

jeptišek v hrobce otc svých pochován, a tak panství nad

celým vévodstvím pipadlo na staršího vévodu Jindicha.

Tak kolo štstny se mní na zpsob msíce.

Téhož roku v let sucho a horko pílišné, ale potom v zim
pemnoho snhu s prudkou zimou následovalo.

as se mní, Bh proto nikterak se nemní,

Jeden vévoda me, hned jiný vévoda se nalezne.

Téhož roku z kostela Wrzburského 2
) a z nkolika biskup

ství jiných, vyhrazených provisi stolice apoštolské, Ludvík

Bavor biskupy papežské násilím vyhnal a po své vli tam bi-

skupy mocí zídil.

1
) Otto zemel dne 14. prosince 1334.

2

)
Biskupem Wurzburským jmenován byl (po smrti Wolframa de

Grumbach) od Jana XXII. r. 1333 Otto de Wolfskehl, ale došel biskup-

ství, k nmuž Ludvík jmenoval svého kanclée Hemana zLichtenberka,

teprve po smrti Hemanov, který zemel dne 21. bezna 1335.



Kronika Zbraslavská, ku. III.. kap. VI —VII

1884 stéji to uinil: tyto povznáší a ty odmítl.

Téhož n»ku Jan, král ('esky, panu kardinálu biskupovi

Altisidorskému *) svil proboštství Vyšehradské, s nim/.

jeno ji'.st kaneléství království, pi nmž [<»nj pana Jana.

bisknpa Olomouckého, jenž díve toto proboštství ml, za

svého zástupce ustanovil a s výminkami opt mu je svil.

Takovému však odevzdání a zastupování Berthold, syn Jin-

dicha z Lipé, 4
) velmi mocn odporoval ukazuje, že má ote^

listy královské, že on a nikdo jiný nemá míti v držení pro-

boštství eeného chrámu

Tak vzniká krutý spor o toto proboštství.

Nt.13. Téhož roku dne 13. prosince zemel ctihodný pan Oldich

z Pabnic, ') doktor dekretv, nejprve kanovník mnohých ko-

Btel, Bcholastik kostela P/ažského a administrátor tohoto bi-

Bkupství, potom mnich a opatem v Sedlci uinny: v t
pak roce opatetví rann byv mrtvici, po roce poraženi -.

vzdal se Bprávy opatství. Jen/ následkem pibývající nemoci

pozbyv Bil, pohybu i chze byv zbaven, dlouho od sluhu n<

býval v stolici, až [pak] umel a vedle ostatních opatu v kapi-

tule jesi pohiben. Pod jeho Bprávou mnohými dluhy a i

Btatky Btižen jest klášter Sedlecký. Ony dluhy zajisté Bkoro

na šest tisíc hiven, jak se povídá, se rozšíily.

Prosím t upímn, Bože, Bmiluj se nad Oldichem,

Bd i jel hránkyni. dobrotivá panno Maria.

Bfélobj býti Antissiodonkémo (Auxerre). Byl to Petrde Bfortno-

iii.n i, v 1. 1326 1827 biskup v Inzerce, kterj dne 18. prosince 1827

jmenován byl kardinálem knzem titulu bt. Stepána in Coelio monte

/.unii 1886 . Dne I. ervna 1884 udlil mu papej Bvoleni, aby

podiieti probo bradské, které mu propjil Král Jan (Reg. IV,

' Bertold i Lipé Byn Jindicha i Lipé objevuje Be i listinách

poprvé j.ik'. probo idakj dne 9- dnbna IV, 6.

v drieni probostatvi in>ilil :-<• ovázati patrné teprve i"> >mrti kardinála

Petra.

Brovn. <• n>m Bvrchu I. 81 porn. 8, II. 14, III. 1.
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Kapitola 1 II.

O jakémsi kázaní papeže Jana, o otázce vidní Božího,

jež posláno bylo ode dvora ímského panu opatu Petrovi, a

o smrti téhož papeže.

Ctihodný ote, toto eeno a uinno jest naším pánem,
papežem, v oktáv svatého Jana evangelisty dne 3. ledna

v obecné konsistoi, za úastenství nadmíru etného lidu, mezi
nímž jsem byl pítomen, a toto jsou slova papežova, jež v pa-

mti ode mne byla podržena, pokud jsem je mohl pochopiti,

uživ veškeré bedlivosti. Nebo po petení a pednesení doklad,
jimiž se dokazuje, že duše svatých vidí Boha, 1

) protože v onch
konsistoích ped ostatními byly teny a pedneseny do-

klady proti tomu smující, papež promluvil tímto zpsobem
slov: Vy vidíte, kolik a jaké doklady jsou pedneseny o tom
pedmte, a to ve stránku kladnou i ve stránku zápornou zá-

rove se svými dvody; proež nesmíte se diviti, je-li tou

otázkou pohnuto. Nebo vidíte, že Augustin jí pohnul, eho
jí pohnul a Jeroným a Bernard a mnozí jiní uitelé. Ale

nkteí noví uitelé mají nkteré své knihy složeny od nkte-
rých jiných uitel, a ty mají za evangelia, za epištoly, za

svaté uitele, a cokoli se praví mimo ony knihy, vše jest [jim]

marné a prázdné a zloeené. A to jest, protože nemají evan-

gelií a nestarají se, aby mli, amz v nich studují. Já pak —
nebo takto neustále mluvil v potu jednotném — jakož jsem

1334

1
) Otázka tato zamstnávala po. 14. stol. živé mysli theolog;

proti mínní, že ti, kdo zemrou v milosti, hned po smrti vidí Boha tváí

v tvá, stálo mínní jiné, že tohoto úplného vidní nemohou míti hned

po smrti, nýbrž teprve po soudném dni. Jan XXII. ješt ped svým zvo-

lením za papeže rozhodl se pro toto mínní, vydal o nm zvláštní spis,

a také pozdji astéji je pednášel s kazatelny i jinak veejné. Ale mí-

nní opané mlo více pívrženc, a byli to zejména protivníci papežovi

z ádu Minoritu, kteí upozornili na to císae Ludvíka. Ten pak ve spo-

jení s kardinálem Napoleonem Orsinim pokusil se znovu papeže,

o jehož pravovrnosti také jinak byly pochybnosti, obžalovati z kacíství

a žádati rozhodnutí na obecném koncilu; aby se vyhnul tomuto nebez-

peenství, zídil Jan XXII. kommissi, která od 28. prosince 1333 do 1. ledna

1334 zkoumala výroky písma, naež Jan XXII. mínní své dne 3. ledna

odvolal. Odvolání opakoval na smrtelné posteli, o emž níže jest zmínka

(Hergenróther IP, 160—611).



Kronika Zbraslavská, ku. II. kup. VII

1884 mnohokráte poznamenal, když jsem by] v tomto stavu, rád

zabýval jsem se tímto studiem pvodních spisúv a nejvíce

Augustina a Bernarda a též jiných podle možnosti. A rád

jsem jich následoval a pednášel jsem výroky jejich, a proto

um zdá, že kdo chce dobe stopovati pravdu té Otázky,

že musí ji v soulad uvésti s písmem svatým a výroky svatých.

a to nikoli cestou dialektickou. I dodal : Já jsem zástupce Je-

žíše Krista
,
jakkoli nehodný, a proto nejsem ustanoven za

hodná, abych bojoval proti víe, nýbrž spíše abych ji hájil a

posiloval dle sil, a beru za svdka Boha, jenž všecku ví, Se

radji vidím a slyším stránku kladnou a dvody k ní, ne/li

zápornou, [pravil: Pro bych já nechtl, aby otec mj a matka

mu a píbuzní moji vidli Boha? Zdaliž bych nebyl ne-

smyslný, De-li velmi závistivý? Pravil též, jak následuje:

A kilu chce o této otázce dobe pojednati, tri reci musí uva-

zovati : první jest. komu jest slíbena odmna, nebo ne/.d.

že by byla slíbena le Bvymínným pedpokladem; ak tomu

podal mnoho dvodu, protože dl Pán \ evangeliu : Vy,

opustili v>e. a tak dále. to pak slovo nebylo eeno pro

duši, ani pro télo, ale pedpokládajíc, proto a tak dál

A opt : Protože vj sedti budete na stolicích atd., duse ne-

bude sedti, ale pedpokládané, proto atd. Opt: Profc

Žíznil, lanl a nemocen jsem byl a dali jste mn, a tak dále.

•listo pak jest, Že duše nepije takovýchto vcí, proto a tak

dále. opt: Když má Be podati jasné vidní, které nestojí

\ nadji, kterážto nadje, jak praví, jest nyní u duší odlou-

ených, nebo doufají v soud a vzkíšeni. < >pét : mají býti po-

výšeni, protože poníženi jste pod mocnou rukou Boží, aby

povýšil v den nejposlednjší, povýšenu pak býti nepi-

pouští u sebe dokonalého s jasného videm Boha a podobné.

I sami lépe poznáte. Opt Na by sedl Boud? Nebo
slova Kristova jevila by Be marnými, když pravil : Jdte,

zloeení, do Ohn vného, pojte, blahoslaveni, a tak dále;

nebo odpovídali by svati: Co Dám dáváte, Pane — to jsou

\a papeŽOVa Vy Dám Bi nedáváte le to. CO jsme
I

ze BVého Dám nepidáváte, vše jsme méli. Mli by dobí a

proto at.i na tomto nfsté i dále mamenaji,

•inu jesl «
)
nechán
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totéž zlí. Promluviv toto a mnoho jiného, což není teba psáti 1334

uinil odvolání tohoto zpsobu: Já jsem nevil aniž vím,
že bych byl ekl nkdy nco proti víe, a jest-li nkdo bez

rozeznávání osob, jenž by mn chtl íci, že bylo mnou nco
eeno mimo víru nebo proti víe, budsi žena nebo chlapec,

rád vyslechnu a budu uvažovati a rozvažovati s bratími a

preláty a ochoten jsem odvolati a od této doby odvolávám a

pokládám za nevyslovené a žádám, aby se o tom veejný
zápis uinil. S Bohem bute, a odstoupil. Nechci však, pane.

aby vám bylo neznámo, že pán den ped smrtí svou 3
) u pitom- (Dm. :í.)

nosti všech kardinálu veejn tak prohlásil [a] pravil výslovn, že

ví, že duše oištné, oddlené od tl jsou v nebi, království

nebeském, a v ráji a s Kristem a sborem nebeským sdruženy

a vidí Boha a jsoucnost Boží tváí v tvá jasn, pokud stav a

pomr duše oddlené dovoluje, a tak dále, jakož vám jindy

úplnji pošlu. Pravé výroky všech svatých uitel

:

V nebesích že se radují duše svaté a vidí

Tvá Boží, praví, i pejí si, aby pohbené

Tlo jim bylo dáno, údly oslaveno.

Na konec Bh to uiní, a dvojí sláva nastane,

Tla i duše, protože jsou na blízku první píiny.

O smrti papeže pana Jana XXII. a jiné vci.

Téhož roku dne 4. prosince ve svátek svaté panny Bar- p«. i.

bory, což pipadlo na nedli, 4
) o které se zpívá : Lid Siónský

(Populus Syon), podle evangelia téže nedle: „Stala se zna-

mení na slunci a na msíci a na hvzdách", J

) totiž na námstku
Kristov a na církvi a na kesanech. Nebo pan papež Jan

XXII. zemel v Avignone a tamtéž pochován. Sedl pak [na

stolci papežském] skoro devatenácte let. Pemnoho pak vcí

vykonáno jest tímto papežem, z ehož nkteré v pedchá-

zejícím jsou sepsány.

Papež, úžas svta, se neubránil, aby zuivá

Uštknutí smrti ho neuštkla, nyní vím úpln,

s
) Tedy dne 3. prosince 1334.

*) Sv. Barbory pipadlo r. 1334 skuten na druhou nedli adventní,

kdy se zpívá „Populus Sión".

5
) Luk. 'Ji, -25; ale evangelium toto cte se ted na první nedli

adventní.



ó9o Kronika Zbraslavská, ku. 111.. kap. VII. — VIII

/< Bmrt nedbá nikoho, ale zákon její trvá

Pro všecky stejný. Není živoucího lovka takového.

Jehož smrt B6 nedotkne a jehož utrpení nezlomí,

I nastane nejistota. Proež t, Panno Maria.

Prosím zbožnou myslí, nenech mne náhlou smrti

odtud odejíti, aniž mne nech zahynouti,

AI*- budiž vždy mou Bpaaitelkou b pomocnicí.

Záležitosti. Panno, [ujmi Be] papeže, jenž tob zemel

;

i i, jakož ona jest pravá, aby viny jeho byly Bkryty.

Služebníkovi služebník nech dá Kristus království ne-

ské.

Kapitola VI II.

<
» volb papeže Benedikta.

Ctíhodnéma v Krista otci, panu Petrovi, opatu kládí

Zbraslavského v cechách, bratr Durandus de Firmitate, 1
) g<

rální zástupce ráda Cisterciáckého pi kurii ímské, b láskou

a úctou ducha oddaného ve všemse zalíbiti [nabízí]. Tohoto roku,

kdy/ jsme Bpolu byli v Cistercii v dob generální kapituly,

mezi ostatními záležitostmi, které jste mn svrhli, žádali

jste, abych vám napsal nco nového, co by zasloužilo býti

oznámeno. A ejhle, novotu uinil Bospodin na zemi. kt

vSude, jakož troufám, již zaznla v uších a obveselila Brdce všech,

kterouž bych vám nepopisoval, protože povsí ji/ ped<

list, ale abych vyhovl van žádosti. CO jsem videi, láskamne

dohání vyjeviti. Nech tedy vi upímnost vaše, že po smrti

tne pamti pana papeže .lana XXI1.. jedenáctého dne po

la > jeho úmrtí, to jest o vigilii Bvatého Tomáše apoštola, 1
)
pan

Jakub, kardinál knz titulu BvatéPrísky, I

obecn teený Udy

1 Klášter La Perte" i dioec. Chalon %. >. jeden i oejttartien klu-

Herfl Cisterciáckých, saloienj r. 1818.

Papei Jan XXII. tesae] dne 4. prosince, jeho aáttapce svolea

opravdu <> vigilii iv. Tomate dne 10. protinoe LS84 korunován dne

t. proaiBce nebo 8 ledaa i 886. Udání a Babit 16. /<laji se mylná.

'i Jakob Novelli <'ili Fournier) / rádo < uterdáckéno Ital te

I Uskupen i Ifirepoiz, 18ti ktrdinálem kurzem titulu bv. Pritky;

jako kardinál i i .xlu Cisterciáckého *lul liily biskup.



Volba papeže Benedikta XII. 591

biskupJenž od dtství svého v našem ád Cisterciáckém, v opat- 1334

ství Fontfroide 4
) byv vychován, býval opatem a mnichem, když se

stal mistrem svaté theologie, ve všem svém stavu vždy chva-

litebn se choval, slavený ctnostmi a milostmi, ízením Božím
jemu danými, za nejvyššího biskupa ímského a apoštolského,

za hlavu církve, námstka Kristova ode všech, totiž dvaceti

ty kardinál 5
) ádn skrze skrutinium 8

) a svorn jest zvolen,

jenž zmniv jméno podle osudu nyní nazván jest Benediktem
XII. Z této volby dobrovolné jakkoli se raduje a právem t-
šiti musí veškerá církev, pece vy se všemi osobami ádu Ci-

sterciáckého zvláštním potšením musíte v Pánu s díkuinním
se tšiti. Nebo jeho, kteréhož náš ád, dokud byl na stupni

nižším, ml za zbožného podporovatele, nyní bitfe míti za

nejmilostivjšího milovníka, jakož rozum praví. Nebo jal se

hned na poátku, když nabyl tohoto jména Benedikt, ukazo-

vati, že miluje ád, ka takto : Toto jméno Benedikt rád pi-
jímám, protože pod eholí Benediktovou v ád Cisterciáckém

od dtství svého jsem žil. S volbou svou však, s níž všickni,

jak jsem poznal, souhlasili, on sám po dlouhou dobu nechtl

souhlasiti. Posléze však pekonán jsa naléháním všech, nerad

svoluje pravil takto: Pane Bože, kdož tob podoben, po-

vznášející z prachu chudého a z bláta pozvedající nuzného,

aby zasedal s knížaty a zaujímal stolec, nebo Hospodinovy

jsou stžeje zem, a hle, kardinálové tvoji zde; 7
) a což uiním?

Staniž se vle tvá. I dodal: Kdož jsem já? Nejsem, vece,

syn knížecí ani z rodu šlechtického zrozen, ale jsem z rodi níz-

kých a chudých, dle soudu mého jiný byl by hodnjší této

stolice. Vdechla pak zbožnost nemalou v srdce poslucha
tato e, a ím více duchem a ústy se ponižovala zbožnost,

tím více ped Bohem i lidmi dstojnost vzrstala, již odmítá

vznešenost. A bez prodlení takka hned z rána, to jest tetího Dec. 21

dne po svém zvolení, tento pán vinice, totiž svaté církve, na

4
)
Jacques Fournier byl nejprve v kláštee Bolbonne, teprve potom

ve Fontfroide (dioec. Narbonne), kde jeho strýc byl opatem; odtud

poslán do Paíže, kde došel doktorátu theologie.

5
)
Kardinál bylo (i s budoucím papežem) 24 ;

jména jejich Eubel 16,

pozn. 1.

6
) Jeden (nejobvyklejší) ze zpsob volby (skrze hlasovací lístky).

7
)
V originále slovní híka „cardines" (veeje) a „cardinales".



Kronika Zbraslavská, ku. III.. kap. vili

1334 této vinici Bána poínaje pracovati, povolal zajisté nejprve

eky kardinály do tajné konzistoe, v níž všecky vybízel,

aby s nim na této vinici Hospodina Babaotb, již štípila pra-

vice Boží, pracovali vrn, aby vydala mnoho ovoce. Posléze

dodal: Poklad církevní asný menší, než jsme se domní-

vali, jsme nalezli. z nhož od nynjší doby na opravu chrámu

ityc.li apoštol Petra a Pavla a svatého .Jana v Lateráné

v ím sto tisíc zlatých urujeme. Také vám kardinálm,

abyste i námi více vnovati Be mohli prospchm obecné

církve, podobné urujeme sto tisíc zlatých, aby mezi ráj

rozdlilo. Ustanoviv tedy tenkráte více užitených záleži-

•i. tvrtého dne vykonal druhou koDSisto polovefejnoo

;

neboi pi ni byli toliko arcibiskupové, biskupové a preláti a

ty nulu žebrových, totiž Kazatel, Minoritv, Augustiánv

a Karmelitán nejvj generální misti a preláti. K tm
em když papež velmi uhlazen promluvil o prospchu ?e-

Skeré církve, generální mistr brati Menších u prosted po-

vstal, aby promluvil za svj a ostatní žebravé ady. i pro-

mluvil takto, ani papež i všickni poslouchali: tyi jsou nej-

menší \eci zemské (Písl. XXX. i. Toto bIovo pizpsobil dosti

uené na eené tyi ády žebravé, jak jsou nejmenší vzhle-

dem k chudobé a pokoe, a pece yelikj Bóspodin je podivu-

hodn rozmnožil B v církvi rozšíil z almužny vících.

A posléze dodal: Ote Bvatý. onen dekret Bonifacifo

Na kathede atd. velmi tíží naše ády, protože tvrtinu dtkliv
na mis vymáhá svtské knžstvo. Prosíme tedy. abyste je rá-

ili brní prostedkem odvolaní nebo dobrotivého výkladu

zmírniti: jinak naši píliš budou obtžováni. A když paB

nerál mínní své' byl dokonil, hned pan papež odpovdi I

vhodné Blova proroka Zachariáse v druhé (kapitole) *),ka takto:

Ukázal mn Sospodin fttyi kováe; a pravil jsem: Co tit •

picházejí dlat ? .len/, ve, e ka : To jesl ' tveio rohu.

jež zmítaly Judeji >krze jednotlivé muže, a nikdo nich m-
povznesl hlavy své* A tu pizpsobil ona .^l<>va prorocké

:i pipomenuté íaly vykládaje; jak tito ádové pracuji na

sijich híšník, híchy a bludy vymítajíce a jako rohy proti

u. si rcho ku ll(, kap •;. posn, .'!.

isledojid |,ri.:. Zachariasi i.



První konsistoe papeže Benedikta XII ó93

nepátelm církve vztyujíce; Judeu, to jest vyznávající a 1331

poínající ídíce; Jerusalem, to jest pokroilé a míru násle-

dující, posilujíce : Israel, to jest dokonalé 10
) milujíce, krom toho

a takka jakýmisi rohy, dvody disputací, jakési zbytené

otázky, totiž o chudob Kristov 11
) a o Božím vidní svatých

duší ve vlasti a podobné probírajíce, jež soudil, že podobny

jsou vtru. Nebo dokládal, že takové otázky dávno výroky

pravovrných otc svatých jsou rozluštny a že skoro nic

neteba jiného mysliti, nežli eho se pidržuje pravá víra svaté

církve ímské. Chceme tedy, pravil papež, abyste nadále od

takovýchto otázek, jež plodí spíše pohoršení nežli pouení,

ustali a napíšt jich nikterak nepebírali, ale stjte v pravé

víe, jednejte mužn, vše vaše a se dje v lás e. Potom

o tvrtém díle eeným bratím papež takto odpovdl : Ústa-

'

novení Bonifaciovo o tvrtin a jiných láncích v nm obsa-

žených, vydané zajisté ze zralé úady a z uvážení rozumu,

odvolati nebo vyložiti nám nenáleží nyní, ale postupem asu,

co prospšno bude pro vás a pro svtské knze, kteí jsou

rovnž synové naši, zajisté uiníme. Tetí konsistor ml papež

veejnou, v níž velmi mnoho dobrého ekl a rozliná ustano-

vení chvalitebná vydal, z nichž nkterá váni napíši ; a zkrátka

pravím vám. že všickni, kdož jsou u kurie, dávají tomuto pa-

peži dobré svdectví a slávu a est. Zdráv bute v Kristu a

modlete se za mne a za bratra mého Jana od révy Firmi-

tanské, jenž tohoto roku pi generální kapitule uinil pro vás,

cokoli mohl, a v budoucnosti uiní. Dáno v Avignone na zítí po 1335

Zjevení Pán. 12
) papežství pana papeže Benedikta XII. v roce Jan 7.

prvním, po jeho pak posvcení dne druhého.

w
) Jest to rozdlení, zvlášt v eholi Cisterciácské obvyklé, na zaí-

nající (incipientes), pokraující (proficientes) a dokonalé íperfectii.

") Otázka o chudob Kristov byla jednou z píin sporu mezi

papežem a Minority, tak že Jan XXII. dokonce prohlásil za kacíe

každého, kdo by tvulošiju zastával vtu, že Kristus a apoštolé neml'

jmní. O vidní svatých viz svrchu kap. 7, pozn. 1.

B
) Dne 7. ledna 1335.

Kronika Zbraslavská. ^*"



Kronika Zbraslavská, ku III kap. vin

ttovnéž o témže.

Dstojnosti vaší, ote a pane nulovaný, já Jan, tá

prokurátora ádu Cisterciáckého, oznamuji váni noviny od kurie:

/.. pesvatý otec papež Benedikt, nejvyšší biskup tak chvali

tebiic. zbožn a užiten již si vedl \ prvni Bvé k<

stoi, jež byla nazíti po Tomáši apoštolovi, ;

» tak že ve-

skeren svl / jeho povýšení právem se musí radovati. Pn

nemrzelo mne vám více napsati ze /vlastni radosti. V h

tedy konsistoi uinil kardinálm pednášku, maje za thema:

Z bláta povznášeje chudého, 16
) piznávaje se, že zrozen

/ nízkého a chudého rodu, a proto že zvolení jeho pedevším <»<|

Boba a potom od kardinálv oddana zbožn naklonných k nmu
.a bez pohádáni nebo proseb kterýchkoli král nebo knížat

Bio; proež žádal a napomínal kardinály, ab> oni, ponvadž

chce míti mír \ celé církvi, peliví byli a horliví veškerou

pelivostí, jak b) on h radou jejich mír takovj zaídil, protože

nikdy nezamýšlí míti njakou válku, le když bj k tomu

nejvyšší poteba podle c-estj Bpravedlnosti vyzývala. Roi

naídil, abj od této dobj žádný z kardinál neml píjmu

/ njakých opatetví nebo pevorství, ani dárkv <><l kohokoli

nepijímal, ale abj se spokojili píjmy ze svých beneíicií a d-

chody komor) . a kdokoli by mezi nimi 1 • > I potebný, že oedo

statek jeho doplní, proež na veselj svj zaátek jim kar-

dinálm na potchu /< uruje jii sto tisíc zlatých. Rovnž chce,

ponvadž nalezl v komoe papežské mnoho žádostí ped mno

hynu asj podepsaných, a jakož usoudil, proto ni mých

onm osobám, jimž náležely, protože ruce komorník, kteí

n ml) odevzdati, zlatem nebyly podmazány, že od této dobj

dny / komorník, / vrátných ani / kterýchkoli jiných

ženc penz <><l nikoho nemá pijímati, ale každj al se svým

Blužnýra jest spokojen liovnž chce míti ti maršálky, ; nichž

každý by Bpravoval bvj úad i">
-rvt msíc, jenž by žádné

odmny krve, totiž <•<! nevstek nepijímal, aniž koho

právné obtžoval. Po uplynutí tchto &esti msíc a nini

la&tei u í mluví \ pedchá-

I ti prosil

/.alin 1 1 _



Nálezy papeže Benedikta XII. 595

poet ze své správy a s ním státi bude v práv po jistý po- 1334

et dní komukoli do nho si stžujícímu. Rovnž chce a usta-

novuje, aby všichni preláti a biskupové až do této doby se

zdržující pi kurii mimo ty, kteí mají úady, odebrali se ke
svým kostelm, až by, kdyby a když by jich potebu ml,
jim byli povoláni. Rovnž chce. aby kterýkoli kuéz umírající

u kurie ímské a též laik sml o všech svých statcích za

svou spásu svobodné uiniti poízení. Též mnoho jiného do-

brého a prospšného, eho již v pamti nemám, naídil. Po-

tom následujícího dne. totiž v pátek ped svátkem Narození d«. :'::

Pán. l6
j ml konsisto veejnou, kdež u pítomnosti všech mni-

chv a mnohých prelátv i knží svtských prudce káral ty,

kteí mínní o vidní svatých s jakýmsi omezerím ve svých

kázáních se pidržovali, naizuje jim, aby od teto doby hlá-

sali staré a zbožné mínní a nikoli pohoršlivé a bezbožné,

potom též všecky, jak mnichy, tak preláty, tak i prosté knze
pítomné s velikou radostí a upímnou oddaností ku políbení

nohy pijal.

Verše dobré o témž papeži.

O Blahoslave [Benedikte], blahoslavené své budeš-li íditi

Jméno se skutkem, tehdy blahoslaven budeš.

Poznámka: Verše kuriální o otázce o chudob Kristov.' 7
)

Jsi-íi otázán, o chudob Kristové

emu teba viti, povz, že to jest držeti,

Co drží církev ímská a božská víra.

Bohat, chd byl. jakož chtl. Nyní otázal-

Li by se t snad nkdo, co o majetku

Kristov teba íci? Ty povz tomu horlivji,

Aby ti ukázal vci, jichž by nižádným zpsobem se ne-

nj ímala

Božská ruka Kristova. lovk ví. a není-li nezdrav.

Že vše Kristu jest podrobeno, a nic [ped ním] skryto.

Vše dal zadarmo pramen dobroty Boží,

*") Dne 23. prosince.

': Ráz tchto verš? ukazuje zejm, že vznikly v ovzduší kuriálním.

dá*
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m4 co dal, taž se, je-li tvé, «i jeho; vdti
To budeš moci snadno, protože nir nemáš tak nepatrného,

Co bys ml sám sebou. Kdybys Takto ekl zejm:
Tnto vc je má vlastní, rci, jakým dvodem popel

Bys to Pánu dávajícímu, nebo Bpiše pjujícímu,

Ježto všecky vci jeho jsou, jeho vlastnictvím? Tobé jsou

sveny
Ty statky, pokud chce. ale bép sob toliké on

Kristus na výživu, kolik chce, nebo na odv;

Toho zde užíval, ale nikdy nezneužíval majetku.

Jenž se posílal Jidášovi a ukládal do m<

t o dni naped, nebo co nyní dává. pece zde panuje.

Proež. Synu Boži. peboliat jsi božstvím,

AJe v pirozenosti tlesné víme, že tobé je krto.

Chd chceš býti, chceš nad chudými Be smilovati,

rr-ii jsi chudob, kterou i
si nt sebe pijali

Ty mel jsi vlastni majetek, jestliže jsi chtl,

chovaný bud vespolek nebo pro diného;

To jestliže jsi inil, pro té soudí ten nebo tito

To však zejmé papežem vyslovené.

Otázka ukonena, ani/, o tmu všecken spor ntiftén;

Neboi projednává >e posud od nkterých zárove sem

tam.

Ale to víme ;i ve Bpisecfa nacházíme.

Bohat, chnd byl Bh a lovk, a nikde a( se neta/e

<> tem pedmte nerozvážn, protože panna Maria

\ plénky prosté bo zavinula a pevinula,

Podle vzoru chudé pinášela chiamu maliké dary.

Šijíc, pracujíc rukama se živila, dávajíc ti

Píklad života. Proež, chceš-li ádné žiti.

Snášej chudobu Bvtskou, protože úrodu

Království nebeského /ískas Jest ti Bvedkem

Tato knžna nebeská. Nás chra nadále. Panno.

Dej mn nadji dokonalou. Kriste, a pravou viru.

Dej tebe milovat', tebe celou mysli držeti,

V dobé smrti doj slastné radosti odla.



Satek Otty Rakouského s Annou eskou. 597

Kapitola IX.

O manželství Otty, vévody Rakouského, a Anny, dcery krále

eského, léta Pán 1335.

Aby spor, který býval mezi Janem, králem eským, a 1384

vévody Rakouskými, byl utišen, od [lidí] moudrých, pokoj mi-

lujících, pomýšleno bylo na prostedek manželství. Tak tedy

jednáno, aby ovdovlému Ottovi Anna, dívka dvanáctiletá,

dcera krále Jana, byla zasnoubena, ale protože spolu spojeni

byli tetím stupnm píbuzenství, posláno k papeži Janovi

XXII. a dispens obdržena : eená zajisté dívka, jež narozena

byla v Koub, kdežto sestra její Eliška dávno na Zbraslavi

byla pohbena, z Lucemburka, kde po tyi letu zstávala, 1
) 1335

do Prahy v nedli dne 2. února roku vtlení Božího 1335 Mr 2. ?)

byla pivedena : odtud osmého dne vedena do Znojma, kdež Febr. 11

opt osmého dne po odchodu jejím z Prahy v nedli na veer
s Ottou, vévodou Rakouským, na loži svatebním spojena. 2

)

Nastává všem veselí a radost veliká a jásot ; trvala do te-

tího dne tato bohatá hostina. Ze všech zásobáren Karla, vé-

vody Moravského, bratra nevstina, hojn všem bylo podá-

váno. Byli tu ti biskupové, pt vévod, pán, hrabat a

šlechtic poet nesíslný. Pravil mn tam také maršálek

markrabí Karla, že na noc vydává píci pro šest tisíc koní.

Svrchu eená Anna, jakkoli vkem byla útlounká, pece

v skutku ukázala, posílena jsouc zajisté milostí Boží, že na

smyslech jest zdráva. Nebo když v sobotu ped nedlí jejího Fekr. 18.

spojení na hrad, jenž slov Jevišovice, jsme leželi, z rána

dala mne zavolati a pipravujíc se k svátosti stavu manžel-

ského zbožn se vyzpovídala. To nepochybný dkaz a poátek

dobrého. Na míst a v dob díve dotené zárove satek

mezi hrabtem z Recu a dcerou vévody Opavského byl sla-

ven. Když tedy satek tento byl dokonán, markrabí Karel

na Moravu, markrabnka do Písku, vévoda Otta s nevstou

svou odebrali se do Rakous.

l
, O jejím odchodu z ech do Lucemburka r. 1331 vypravuje Petr

v kn. II, kap. 27; ale 2. února nebylo r. 1335 v nedli.

-) Svatba Annina vykonána asi 19. února 1335; ze dne 23. února

jest listina, jíž markrab Karel zapisuje Ottovi místo nevyplaceného

véna sestina msto Znojmo íReg. IV. . 133., srovn. . 137, 138. 148).
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1888 Jméno Annj aby tobé, nevsto, bylo spásou a dobrým

znamením,

To dej, Krist dobrotivý; matkou Kýla Anna Mariinou,

A chces-li vdti, Anna byla matkou Samuelovou,

Kterýžto prorok vérnj takoka z nebes dán jesl

\ mladóbo Tobiáše na cestu >» dávajícího pedena*

Anna.

Dejž tob Bh ctnosti tchto pani,

Dejž tob, abya vzrstala a ?e veliké ctnosti sestárla,

linii uiniž, abys vzrostla, a budiž ti strážcem, al

Rostla brzo \ tisíce tisíc ; udéliž to ten,

Jenž umí království dávati, jenž umí krále odmítati,

Jemuž ' podrobenu, jemuž bncf na vk) pidružena

Kapitola A.

druhém manželství krále eského .lana a jiných jeho i

nech, <» smrti Jindicha, vévody Eorntanského, a králové liia-

drikr atd.

j„. r,. Toho roku o svátku Zjevení 1 povsí nenadálá, ale pra\

divá, v království eském Be rozlehla, jež zvstovala, že -lan.

král eský, vstoupil \ krajinách Francouzských v rádné

manželství - pannoa Beatri í, dcerou vévody Bourbonského,2)

i hrabte / < lairmonta. Proež král Jan o té dob ve Francii

Ut. 1 rytíské ln*y a turnaj se Šlechtou,*) pi nmž tžkými ra

námi velmi byl zrann. Potom Filip, král Francouzský, pro

tože bez jeho vdomí takové rytíské cvi6énl se konalo,

i k\ . kdož byli pítomni, \ Paíži zajal; král eský vsak sám

zajaté krocením osvobodil. Nebo nikdo \ království

1 raucouzském válku ani podobni' iny rytíské neodvažuje

kouati, !«•'• bj se italo / vflle samého krále, fteenj pak

král Jan, \ nedli dne vrátil Be / krajin Fran

n

linii. 1.

1

i Ludvik Bourlmiiský ; satek Janni

it< bol smioni n \ !.' . IV, < MS.

: • liti ><• I

•;u



Druhy satek Janv. Smrt Jindicha Korutanského. 699

eouzských, pišel do Prahy 4
) a hned druhého .lne proti 1336

Ludvíkovi Bavorovi, potom proti vévodovi Rakouskému dal jh i. 31.

obecn prohlásiti hotovost. Když pak z rozliných zemí a

z království eského již pipraveni etní šlechticové ozbro

jení na výpravu se ubírali, osobuí schzka mezi eenými
knížaty u ezná v Bavoích ohlášena, 5

) kdež po obdržení pí-
mí až do svátku svatého Jana Ktitele 6

) prohlášená výprava
Janem, králem eským, odvolána ; Míšiíanm pak a nkterým
jiným šlechticm, kteí se k výprav urené byli uchystali,

jakkoli nebojovali, více nežli tyi tisíce hiven králem e-
ským jakožto žold jest poukázáno.

Téhož msíce proti Bolkovi, nešlechetnému a krutému
knížeti, vévodovi Slezskému, pánu Munsterberka. pleniteli

klášteru Heinrichova a Kamence u všech nenávidnému, Jan,

král eský, poslal vojsko, nad nímž uinil hejtmanem Karla,

prvorozeného syna svého. 7
) Y tom boji, nevím z jaké píiny

to bylo. více usmívala se píze Martova na Poláky nežli na

Cechy. Nebo sto padesát muž z ech tžkoodných bylo

zajato, kteí Janem, králem eským, osmi sty kop groš Praž-

ských byli vysvobozeni.

Téhož roku v msíci beznu s
) zemel vévoda Jindich Ko- A pr . 2.

rutanský, hrab Tyrolský, jenž proto, že v echách na as
nedbale býval, zvykl si jmenovati se ve svých listech králem

.eským až do své smrti. O tomto vévodovi v pivním svazku

pemnoho jest napsáno. Po jehožto smrti hned Albrecht a

Otto, vévodové Rakouští, jeho strýcové, pistoupivše k Ludví-

kovi Bavorovi, pijali od nho vévodství Korutanské v léno 9
) (WS.)

4 .lan byl dne 24. a 25. ervence v Domažlicích (Reg. IV, . 180,

181), 28. v Chomutov (. 182); den 30. ervence pipadl toho r. opravdu

na nedli, a potom vidíme Jana v Praze do 7. srpna (Reg. IV, . 186— 187).

5
) Listina o pímí datována v ezn dne ifi. záí 1335 (Reg. IV.

. 205. Weecli 118—122); píinu h válce dalo opanováni Korutan od

vévod Rakouských, o nmž se níže vypravuje.
h
) Totiž do 24, ervna 1336.

•1 Srovn., co praví a vypráví Karel ve svém životopise FRB. III,

str. 350.

") Jindich Korutanský zemel dne 2. dubna 1336.

') Úmluvy évod Rakouských s císaem Ludvíkem, dle nichž

Ludvík ml obdržeti severní ásti Tyrol a Rakušané Korutany, staly se

již 1330, nyní udlil jim Ludvík Korutany v léno 2. kv. 1335.
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i ; ,; 1;
- tvrdíce, že toto vévodstvi po právu Bpadlo oa Kfii, protože

pozstal) po vévodovi díve eeném toliko dcery, ale žádnj

. 1 é « 1 i c mužsky. Také tito -vrchu h rodové kaUusti

pedložili jakési výsady, jimiž ukazovali, že mají právo aa

vévodstvi Koratanské. Jan pak. druhorozenj syn .lana. krále

ského, zet eeného Jindicha, vévody Korutanského, je-

muž díve skoro v&ickni šlechticové z vévodstvi Korutan-

ského a brabstvi Tyrolského písahu vrnosti byli uinili,

eným vévodm Rakouským, kteí s velikým vojskem byli

piSli, nemohl odolati, akoli tam by] v oné dob. Pn

nucen byl / vévodství ustoupiti a v pouhém brabstvi na

brad Tyrolu se Bvými vrnými zstávati. To byla jedna

/ píin, pro niž Jan, král eský, do ech z Francie pl

a naídil, .jak eeno, aby proti Ludvíkovi a vévodm
koským hotovost se dala. íebo pravil, že to, co svrchu

pravováno, dje Be na jeho porok a na hanbu i opovrženi

jeho syna.

K« M. Tuho roku dno 24. kvtna. \ don svatých Donaeiána a

Rogaciána, tehdy ovigilii Nanebevstoupení Pán, narodila Be

Karlovi, markrabí .Moravskému, prvorozená dcern Mat

^ r . v /. choti jebo Blanky. Toho roku dne 8. dubna nastalo o pl
noci zatmni msíce; zima byla krutá, plna snhu a dlouhá,

léto píliš* chladné a deštivé ; proto vinobraní malé a pozd,

totiž okolo svátku bimomva Judy apoštol '*) nastalo, pro(

brozn) všech hýly jako váek žlui a velmi trpké.

Ok is Téhož ruku duo 19. íjna zemela Eliška, nkd) králová

("eska a Polská, eená Hradecka, a pochována jest v Brn
v kláštee jeptišek rádu Cisterciáckého t svého založeni, oje

jichž pomrech a život -vrchu jest zaznamenáno.

Králové této, Bože, dej dary léku

;

i 'íii. abj oištna od provinní byla blažena.

i t-
1
ti. abj se radovala a k Bvatým byla pidružena.

Pokoj budiž ji vždy a místo svatél Ipoinkn.

Donadána I kvétna, coi toho roku opravdu

• n ped Nanebevstoapenim Páa.
' Zatmni mésice bylo r. ISSfi dne B. dobaa -kut**.

Dne •
-

Králon Icláštei aa Starém Bi



Smrt králové Alžbty. Smír s Polskem. fiOl

Téhož roku v den svaté Kateiny 14
) bez ddic zemel y,%

Jindich, vévoda Slezský, pán Vratislavský. Po jehož smrti

hned Jan, král eský, poslal Karla, syna svého, jenž se jmé-

nem otcovým uvázal v msto Vratislav a ve vše ostatní

k tomuto vévodství píslušející bez jakéhokoli odporu: tak

totiž týž vévoda Jindich byl uril ješt za živa.

Kapitola XI.

Jak Jan, král eský, scizil království Polské.

Téhož roku okolo téže doby Jan, král eský, s Karlem,

synem svým, a s nkterými svými many vešel v po! oji do Uher

a navštívil Karla, krále Uherského, na hrad jeho, jenž slo\e

Vyšehrad ;'
) kdež ve tech nedlích když spolu písahy a smlouvy

o zachování vzájemné vrnosti a smíení uinili, Jan, král hi.vi— ut.

eský, Kazimíra, krále Krakovského, syna Lokytkova, jemuž

on ped králem Uherským království Polské za dvacet tisíc

hiven byl prodal,'-) s sebou pivedl a do Prahy zárove s ním

v den svatého Mikuláše") vešel. Proež král Kazimír, pijav iie«. 6.

etné pocty, v Praze po devt duí zstal a dom se vraceje

právo a název království Polského s vdomím Jana, krále e-
ského, vesele odnášel. Proež od tohoto dne Jan, král esky,

jak na peetech, tak v listech pestal se jmenovati králem

Polským. 4

) Tito tedy ti králové spolu spojení vespolek se

podporovati nyní proti všem ostatním knížatm jsou pipra-

veni; mezi ostatními pátelskými smlouvami slíbeno jest, že

u
) Dne 26. listopadu.

XI. ') Král Jan pobyl dle svdectví kronikáova v IJhích asi ti

nedle. Jednání o Polsku dokoneno tu ve dnecb 12. a t9. listopadu

(Reg. IV, . 221—224), ale Jana ješt 26. listopadu vidíme na Vyšehrad

(t. . 228); pátelská smlouva mezi Janem a králem Uherským byla

zavena již díve (srovn. t. . 202).

'-') Již dne 24. srpna dosaženo dohodnutí s Kazimírem (Ueg. IV.

. íyr.), na Vyšehrad pak tšc dojednáno. Jan odekl se titulu krále

Polského, zaež Kazimír slíbil zaplatiti zmínný obnos a vzdal se na

rokfl na Slezsko. O významu smíení srovn. Goll, Cechy a, Prusy, str. 67.

:|

) Dne 6. prosince.

*) Král Jan pestal titulu krále Polského užívati již od prvního

dohodnutí s Kazimírem, tedy od 24. srpna.
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pétiletj chlapec Jan, Byn Jindicha, vévodj Bavorského, po-

jmouti má \ budoucnosti dceru Kazimíra, krále Polského

cho.5
) To tedj království I'<>lské. jež na ticet sedm lei Bkrze

pezbožného krále Václava s královstvím eským bylo -

noceno, od nho nyní - pipojením nkterých podmínek byw

oddleno.

V téže dob král Jan Bkoro všecky kláštery ;i msta
velmi tžkými dávkami Btížil; vtšinu pak jiemz poslal Bvým

itelfim <l«> krajin Rýnských a Francouzských, ostatek však

uril svým žoldném. V téže dob Jan, král eský, jak na

hrad Pražském, tak i ve Vtším mst na dom obydlí Bvého

dal vrhni mnoho stavti a též ve Blohu francouzském pracovati,

ale ty domy, které se nyní Btavjí na hrad, poaty byly díve

markrabím Karlem.

Kapitola XII.

<> píchodu nové králové eské a o výprav krále Jana proti

Kakousm. Ií<»k Pán 1336.

Toho roku na /ítn po Obezání Pán, 1

) když Jan byl

i„ :•. v Praze ve Bvém sídle, Beatrix, cho jeho, kterou v krajinách

Francouzských minulého roku v manželství I »> 1 pojal, doPrahj

pišla, jížto veškeré knžstvo Pražské i lid uctiv vyšel vstíc

a uvítal ji - uctivostí, - jakou náleželo; po jejímž píchodu

král Jan Bkoro dva msíce Btále - m \ Praze zstával a mark

rabénku Blanku, která ji až do < hebu byla vyšla vstíc, na

potchu ji uril, jež s ni nerozlun bydlela. Jsou pak ve

spolek sob milejší, protože jsou vespolek píbuzné Kdo

neumí mluviti francouzsky, nebude moci s nimi pohodlné

mluv iti.

j»i. :. \ téže dob tetího dne po Obezání *) Pán Karel, mai

rabi Moravský, na pomoc bratra Bvého Jana druhorozeného,

vévodj Korutanského, / rozkazu krále, otce >\< , in>. do Ko

rutan pišel, abj mu proti lidu vévod Rakouských na pomoc

l
1 '

i i K linka, dofandnutf <> satku italo ••

ID li-!..
|

!

\ll ' Dne I tSS.

Dn< na



PírboTi Beatríce do Prahy. Výprava proti Rakousm. 603

pispl ; nebo jsou tito stale ve sporu o vévodství Korutanské. 1336

V tch dnech Ludvík Bavor posly své poslal k Janovi, králi

l.skéinu, jimiž vyžadoval, pipojiv hrozby, aby msto Cheb
a hrady Floss a Parkštejn íši byly vráceny. Kteí náležitou

odpov obdrževše od krále nikterak se nebojícího, vrátili se

do krajiny své s nepoízenou.

Téhož roku v msíci únoru -lan. král eský, na den sva- hit. U.

tého Matje apoštola3) vyšed z Prahy, sebrav etné množství

bojovníku z rzných zemí, postupoval proti Albrechtovi a ( >ttovi.

svému zeti. vévodm Rakouským, jichž zem na severní stran

Dunaje po celou dobu postní a velikononí velmi rozhánl a

znepokojoval meem i ohnm. Dobyl dvaceti tvrzí, zajal jak

z Rakous; tak i z jiných zemí mnoho hrabat, dvoanv a

šlechtic, jakož i dobyl nkolika mést obezdných. Potom vé-

voda Rakouský, leže polem ve své zemi se dvma tisíci tžko-

odencuv a s dvaceti tisíci pších k boji pipravených lidí,

.lana. krále eského, jenž dva tisíce ti sta téžkoodncuv a

patnácte tisíc vybrané pchoty ml, bojem napadnouti se ne-

odvážil. Ale za jisto poznávaje, že Jan, král (esky. k tomu

se vbec chystá, aby jeho vévodu nazítí bojem napadl, vé-

voda v noci, jež následuje po dni svatého Jií. 4
> s celým svým V- - ;i -

.vojskem tajné se dal na útk, že potom z rána v tábore, jejž

-byli rozbili, nikdo nebyl nalezen. Následkem, tohoto uteku

vtší dostává se vojsku královu odvahy a již bezpené se roz-

bíhají po vsích a tvrzích, iníce vtší škody, pi emž na n
všude štstí se usmívá. Posléze Jan. král eský, své zále-

žitosti tam ponkud spoádav a své lidi ve tvrzích dobytých

za posádku zstaviv, s nkterými žoldnéi o vigílii svatého Sai. u.

Urbana 5
) vrátil se do Prahy, kde v krátce veliké peníze získal.

Ou totiž z návodu nkterých v Praze v synagoze židovské

dal kopati a nalezl pod zemí okolo dvou tisíc hiven ve zlaté

a stíbe a penzích. Poruil také kopati okolo hrobu svatého

Vojtcha muedníka náhrad, ale kopaje penz nenalezl De-

:i Dne 24. února; sic ješt ze dne 25 února máme listinu Janem

datovanou v Praze Reg. IV. .' 276 . ale z ní neplyne nutn, že tu Jan

mnsil býti osobné pítomen (srovn. t, . 282).

*) Dne •-':; dnbna jest sv. Jií, bitva tedy Gbystána na 24. dubna.

Dne 24. kvtna (Urbana = 26. ki . Datum Petrovo potvrzuji

takt listiny (Reg. IV, í 293
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itého pak dne po svém píchodu d<> Prahy král kázal Židy

Jii. 3.) po všem BVém panství zjímati; z toho zjímáni král obohacen

nemalým množstvím penz. V tch dnech král Jan plat, který

obecné nazývají ungelt,
6
) všem mstm a mstekm trhovým

svehn království uložil, následkem ehož vzniklo v lidu pe-

veliké pobouení. Toto trýznní týká se všech, jak knžstva,

joa. i4 tak i laiku : odal také tehdy kial .lan o vigilii svatého Víta1)

klášteru blahoslavené Panny na Zbraslavi hrad Landsberk a

ršeekj Btatky pi nm tam ležící ze i\é moci královské, ale

nikt.-iitk se svolením opata a sboru. Proež hojné penéz, totiž

dvacel tisíc hiven, jak se vykládá, králem .lanem na rychle

sebraných luzo bylo rozházeno, ást vyplacena žoldném, ást

jinak vyhozena a úpln rozházena. To v-.- takto uiniv král

Jui.:'i. Jan \ den svatého Albana muedníka8
) vyjel z Prahy, táhl

S Míj^kmi na Iforavn, a hned mezi nim ;i králi Karlem

Uherským a Jaromírem9
) Krakovským v tfarcheggu konáni po

rada.

Y té dob Karel, král I herský, ml sesí seí tžkoodnci
a mnoho tisíc lehkých luištník, Jaromír pak, král Krakovský,

ml prj ve svých sborech tu sta lehkých a dv Bté tžkých

odnc, kteížto všickni >polu s .lanem, králem eským,

pevným duchem pokoušejí se na vévody Rakouské prudce

dorážeti, kteréžto krále Jindich, vévoda Bavorský, podporuje

>>i svou moci.

Kapitola MU.

o bojích puna .lana krále a jiných vcech

iti. x Téhož roku ve svátek svatého Jakuba 1

) povst mnohé d-
licí v Cechách všude Be ozvala jejíž pravdivost výsledek vci

potvrdil. Hle. vykládali všickni, ten Ludvik BavOJ od církve

n/i in obecného ungelte vydáno ped L6 erYnem, jak.plyne

unínk] \ listiné Janové pro Sfos! Beg l\. i. B06, CelakovakJ 11.

(•
i

•

Dne m 6ervnt>; listina o tom n dne 16. ervna » Reg. iv

Dm II erme.

\lli i Dn<



Ungelt v mstech. Ludvík Bavor proti Janovi. 606

zavržený pišel s nesíslnými ozbrojenci vévody Rakouské 1336

proti králi eskému podporovat. Nebo on tehdy nedaleko
ezná byl položil se táborem 2

), odtud táhna vešel do zem
Jindicha, vévody Bavorského, již nepátelsky napadl. Což
uslyšev Jan, král eský, jenž tehdy byl na hranicích Rakou-

ských, jako lev dravý a voucí a jako orlí pipjav si perut
rychlými kroky s malým potem nejprve táhna pes Budjo-
vice na Koubu, do Štrubiny piseli na pomoc svému zeti Jind-

ichovi, vévodovi Bavorskému. Se vším svým vojskem, jež se ABg.

za ním ubíralo, u Landavy 3
) pi ece Isai-e v poli dosti bez-

peném stany své rozbil; Ludvík pak s pti tisíci a pti sty

muži. na jichž hlavách pílby chocholaté se stkvly, a s tž-

kým množstvím jiných, jimž štíty, stely, mee a kopí odvahy

do boje poskytovaly, mezi klášterem ádu Cisterciáckého Al-

dersbachen) a Dunajem na veliké louce se položil a k boji

sebe a své chystal; a protože mezi obma vojsky nebylo ve-

liké vzdálenosti, mohl jsi tam slyšeti a vidti denn nové

srážky; ten zajat, onen zabit, jiný sražen, jiný porann, ve

dne v noci neustávají od zápasu a sporu. Otto pak, vévoda

Rakouský, již ze zem své k Ludvíkovi Bavorovi byl pišel

a jej do boje proti králi eskému velmi naléhav vyzýval.

Král pak Jan zárove s vévodou Jindichem, svým zetm,

tyi tisíce a tyi sta vybraných mužv ozdobnými zbranmi

a pílbami opatených s sebou ml. a jakkoli menší byl na

poet, pece na duchu zdál se vtším. A když proti sob tato

dv mocná vojska, malou mezerou místa oddlená, po dva-

nácte dní se vztyenými prapory, jakoby denn bojovati chtli,

ležela, ejhle dne tináctého, to jest dne 18. srpna, Ludvík Aug. i;

Bavor na doléhání Otty. vévody Rakouského, s celým svým

vojskem hnul se táborem a pes Pasov se ubíraje k Linci

pišel. Po odchodu téhož Ludvíka s místa, na kterém byl

ležel, Jan, král eský, jeden den se svým vojskem stanul ne-

pohnut, až by úplnéji vidl, kam se Ludvík obrací. Slyše

pak Jan, král eský, že Ludvík zamýšlí postupovati do Cech.

-) K tomu a následujícímu líení boje srovn. Weecb, óT ;i .

r
>s

:!

) Dne 1. srpna jest Jan \ táboe ped Neukirchen, i tábora ped
Landavou datována jest listina ze dne 10. srpna (Reg. IV, . 318, 319)

4
) Klášter Aldersbach v soudním okrese Vilshofen (VRB. IV.

333, pozn. 1).
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riM sáiu bez prodlení cestou, kterou do Bavor byl pišel, se spé-

/Min do ' ech Be vrátil, a a Budjovic shromáždilo Be uuhó
rozptýlené jeho vojsko. Bylo pak úmyslem královým, aby

Ludvíkovi bránil v lodním pechodu pes Dunaj. Rozlil pak

tam spor na knížata, totiž Ludvíka a Rakouská; nebo

ludvík požadoval od vévod Rakouských, aby mu tyi msta
obezdéná byla dána v zástavu za uáhradu ^koii jeho vojska,

kdyby snad \ l>pji se pihodilo, že b) njaké [škody] mlo
utrpti. Když tedy vévodové Rakouští, Otto a Albrecht, -

utito bIovj niktnak nesouhlasili, Ludvík vfiecky Bvé voz) na-

loživ / opatení Rakušan potravinami, spíše jako peino;

nežli jako vítz do zem své se vším lidem svým bez boj

se vrátil Kterýžto když odešel, bratí Albrecht a Otto, <

dové Rakouští, u .lana. krále eského, smíru vyhledávali, }

jejž ze vnuknutí ducha Božího pátelsky nalezli dne k

Když tento smír uinn, hned radoval) se eclij - Rakousy,

rozešlo Be vojsko, a každj navštívil s\nj domov. A jakkoli

knížata eeni nesvedli hlavni bitvy polní, pece vsak klá-

šterm a venkovanm pi východu a návratu Bvém peveliké

škod) zpsobili. Svdci o tom etné kláštery, ješ skoro \

-i záhubu jsou nvedeny. Proež Jan, král eský, po do

ednánl smíru dne 15. záí do Prahy pišed, hned mnoho

penz sebral, jimiž nkterým rytím žold jejich vyplatil. 7A

stal pak král .lan v Praze tinácte dní, \ nichž mezi jinými

kostmi, jež, rozliným lidem rozliné zpsobil, na klášteru

Zbraslavském tisíc šest set zlatých penz vynutil a /a to

slíbil, že vrátí hrad handsherk, jejž násilím byl odal. I'"

<• o vigilii svatého Václava muedníka 7
) -lan. král <

/ l'rali\ vyšed pišel do Vídn, k .
i

« - vévody Rakouskými

osm dni prodlev,*) Karla, krále l lierského, opí navštívil, \t

i u nho usiloval, aby se smíil - vévod) Rakouskými.

ovn k tomu N\ eecb, str. 60 .< a.

il<> \ Liii' i ;i pokraovánu v néi

i 62, kde také jiní cli pramenu ui

• li.

esl pobyl Jani re Vídni dur 18. r^jna 10

mezi (••mi(

.i-i pobyl Janni i i hích, pi uémi > -;» U -<• Janovi nepodailo piméti

alenJ mirn irom, poin náah •



Smír 6 vévody Rakouskými. Drahá výprava do Prus. 607

kové pak zaízení stalo se pi smíru, 'i že vévodm Rakouským r336

má náležeti držení Korutan a Janu. synovi krále eského.
panství nad hrabstvím Tyrolským. V onch dnech Jan. král

eský, pod záminkou nejvyšší poteby dílo jakési velmi poru-

ení hodné, na náhrobku a ozdob hrobu svatého Václava mu-
edníka na hrad Pražském s mnohou prací poaté a uchystané.

zastavil a na tu dobu pekazil. Nebo sám král Jan obrázj

svatých, pemnohé stíbrem umle již vykládané a k zobrazeni

jejich vtšinou již úpln provedené, najednou sebral a svým

vitelm zastavil. Byla pak váha tchto penz pt set hiven

Pražských. Iv tomu mladý Karel dv st hiven ze svého lísku

pispl, ostatní ástku celá dioeóese Pražská sbírkami sebrala.

Kapitola XIV.

Jak Jan, král (esky. podruhé šel do Prus a o mnohých jiných

vcech. Kok Pán 1337.

Léta Pán 1337 v den Mláátek 1
) Jan. král (esky. když D«. 28.

utišen byl škodlivý spor s vévody Rakouskými, z Prahy vyšed

s Karlem, svým prvorozencem, pišed do Vratislav,2) kde n* 1337

málo penz od lidu krut vynutiv a etné množství knížat a jalu

šlechtic / rozdílných krajin, sebrav s vedením bratí Kižovnik

z domu Nmeckého do Prus postoupil, proti Pitváními chtje

mužn bojovati. 3
) A protože mírnost zimy nepipouštla, aby

se utvoily ledy na místech bažinatých a vodnatých, jichž tam

je hojnost, aby po lede jako po mostech vojsko kesanské

Definitivní mír mezi vévody Rakouskými a lanem smluven již

)>red jeho návštvou Vídn, totiž dne 9. íjna v Enži listiny o tom

v Reg. IV. . 334— 343,. Dle nho vévodové Rakouští mli podržeti

Korutany (až na údolí horní Drávy, t. /v. Pusterthal, jeho/ zatím za

pobytu v Tyrolska markrabí Karel dobyl), ale zekli se nárok na Tyroly.

vydali zpt Znojmo (od svatbj Anniny zastavené a slíbili náhradu 10.1

hiven stí-., za nž dány v zástavu Láva a Býdov.

') Dne •_'*. prosince 1330 (z toho dne ješt listina Janova, dato

vana v Praze Reg. IV, . 30] 1,

J Ve Vratislavi Jan pobyl podle listin od 4. do 15. ledna 1337

(Reg. IV, & 305—384, 386-^-388

:)

) O této druhé litevšké jízd.' Janové srovn. Goll, Cechy a Prosy,

str. Os n.



amí. Kronika Zbraslavská, ko III.. kap. XII

l proti aepátelm Kristovým pešlo a na n vhudnji a prud-

eji na jejich územích udeilo, proež všickni kesané, zkla-

máni jsouce v nadji re válku následkem povahy podnebí,

nedosáhše tam velikého úspchu, nuceni byli (lomu Be vrátiti.

\hv pak se nezdálo, že <>n< • svrchu eené vojsku kesanské

vbec nieho na území pohanském nevykonalo, Jindich, vé

roda Bavorský, zet .lana. krále eského, s pispním jiných

knížat pevnost na branicíeh Litevských, píkopy a baštami

dobe opevnnou, mocn sestrojil,4) \ níž rytíea odvážné nraie

statené, již opativ na dv léta zásoby, umístil, aby na l.n-

\.m\ asto doráželi a je znepokojovali a v budoucnosti ke-

stanm picházejícím pipravili bezpenjší píchod. To když

bylo dokonáno, Jan, král eský, s Karlem, prvorozeným bj

nemjsvým, a - nkterými brabaty a rytíi a jinými šlechtici

Apr.i / Prua Be vraceje, i den «svatébo Ambrože biskupa 5
) pišel do

Prahy, jehož Jindich, Bvrchu eenj vévoda Bavorský, do

laj ." Prah} o Nanebevstoupení Pán 8
) oásledoval a odtud vrátil* do

Bavor. V prbhu této dob) Jan, král eský, cít, že na oi

své, jež nikd) neml bystré, vbec Blábne,7 ) jal sf1 povolávati

pomoc léka na zbysteni /raku \ oích, / nichž jeden

Francouz \ léení tom se neosvdiv, na rozkaz Jana. krále

eského, ve Vratislavi do reky Odry byl uvržen, vložen byi

do pytle; po jehož zahynutí jiný, pohan, z Arábie pišed, i»i-

volán byv králem Bamým do Prahy, zpsobiv králi mnoho

muk. se bIov) však potšujícími krále -luna na pravém <>ku

zcela oslepil. Tento pohan, protože nejen krále, ale i mnohé

svým léením oklamal, zajisté byl by zahynul, kdyby bespe-

nosl píchodu a návratu najisto od krále mu nebyla bývala

Blíbena

F#br. ». Toho rnku dne 17. února bylo zatmní msto

i
'•!]<>/ roku dne 25. února králová Beatrix. druhé cho(

1 B .
!• shodován) hradj d?», / nichž jeden ku pocté Jin-

.i n< 1 1 .
.
\

. nazván Baierburk; úel byl asi ten, kteri podárá kroniká

Uoll nu m ni.
i

I >nf i. dubna, toho dne dal IV, é. 416).

Nanebevstou] pipadlo i 1837 na den s9 kvtna.

Jan byl krátkoarakj po otci; k mlnéní, že by na Litre byl

ni neduh atrii], noni dQTodu íttii Goll oa nr. m.v

Melo b) býti 15. února, kdy toho roku bylo aatménl méaíoc



Návrat Janv. Korunovace králové. 609

krále Jana, porodila v Praze syna svého prvorozeného, kte- 1337

rýžto chlapec tináctého dne po svém narozeni na hrad (Mart. 10.)

Pražském biskupem Pražským jest poktn; na ktu nabyl

jména Václav. Z narození tohoto chlapce nemnozí se rado-

vali, protože tvrdili, že nepošel z rodu eského, král však

z tohoto syna velmi se radoval.

Téhož roku dne 13. kvtna pan Ortvin, pátý 9
) opat v Sedlci, iiaí. 13.

tvrtého roku vlády své zemel, místo nhož pan Mikuláš,

kustos chrámu Sedleckého, jenž tehdy byl pi kurii ímské,
v nepítomnosti byl zvolen, kterýžto v den svatého Diviše mu-
edníka 10

) od kurie se vrátil a uctiv byv pijat, uveden ve Oct. 9.

vše, co náleží k úadu opatskému.

Téhož roku dne 18. kvtna v nedli králová Beatrix na Mai. 18.

hrad Pražském od Jana, biskupa toho chrámu, nikoli s ta-

kovou slavnostní nádherou, jakou jsme jindy v dívjší dob
vídali pi takovýchto korunovacích, korunou království e-
ského korunována, an král Jan bez koruny a bez rouch

královských pi tom stál; následovala po tomto obad
u bratí Menších n

) v Praze hostina mírného nákladu. Tato tedy

králová Beatrix trnáctého dne po své korunovaci, dosáhši

názvu korunované králové eské, s malou družinou vyjela (jun.)

z Prahy a ubírá se pímo do hrabství Lucemburského, prvo-

rozence svého Václava však v Praze pod ochranou kojné zu-

stavivši. Z odchodu této králové veškeren lid více se tší

nežli z píchodu. Nebo všickni obyvatelé království eského
více pejí štstí markrabnce Blance nežli králové. Markra-

bnka Blanka zajisté, když králová Beatrix se ubírala do Lu-

cemburka, ubírala se na Moravu, bydlíc z rozkazu králova

na hrad Brnnském. Pi všem. co svrchu eeno, markrabí

Karel nebyl pítomen, nýbrž vida, že tvá otcova k nmu
není jasná, jako byla vera nebo pedevírem, z Prahy v m-
síci ervnu odešel 12

) a bratra svého Jana, vévodu Korutan- ,i pr.

9
) Ortvin nebyl ovšem teprve pátým opatem Sedleckým, a ježto

nelze zjistiti, že by byl toho jména pátým, zdá se, že autor poítá jen

opaty, které sám pamatoval.
10

) Dne 9. íjna.

") To jest u sv. Jakuba na Starém mst.
I2

) Zdá se být omyl místo „v dubnu". Karel ve své autobiografii

(FRB. III, str. 352 n.) vypravuje, že odešel v dubnu, což také se hodí

Kronika Zbraslavská. 39



Krrniika Zbraslavská, ku. III . kap. XIV.

1337 Bkého, a jiná knížata, Bvé píbuzné, aby ubil ras. n&\

voval, a protože /. otcova zákazu pražádných penz nejbral

/ království eského, nucen byl, Bpoléhaje na pouhý bez pro-

i dk název markrabství Moravského, od Benátanv a jiných

mest Lombardských žold vojenský pijímati a /. nho sol*

družin poteby opatoval Jakkoli postrádal podpory

otcovy, pece od cizích dary jak asného, tak i duchovního po-

žehnaní hojné d<»tával do té míry, že veškerou lid. jen/ ho

zná, velebí ho až posud, co tráví v krajinách cizích, o

duhy lepšího osudu.

jol. Téhož roku v msíci ervenci znamenitá vlasatice na

stran severní blízko póla severního Be objevila, jež déle než

msíc rozdílný pohyb k Rakousm a k západu majíc,

ume i jiných spatena byla. kterou hvzdu pedcházelo horko

sucho, niící /.jara všecky rostliny; následuje také ne-

dostatek obilí a vina. ale nadbytek drahoty na mnohých

místech.

V téže d<»b Filip, král Francouzský, jistými listy a posly

oznámil Janovi, králi eskému, že má válku proti králi

anglickému14
) : pr »to tvrdil, že co uejvíce potebuje pítomnosti

tohoto kralo. Což uslyšev král Jan, hned odloživ všeclrj

dležité záležitosti, králi i Bertholdovi, h

oému z Lipé, proboštovi Vyšehradskému, a Bám Bedmý v den

Jal. 8. Bvatého Kiliánu i v dob uénl z Prahy mimo vše nadání vyjel,

bránu mstskou hned za sebou opt zavíti poruil a tak po-

spíi rtého dur po Bvém odjezdu do Frankfurta pi

a tam poradu vespolnou s Ludvíkem Bavorem po tri dni

mv, dostal • k 1 ilipovi, králi Francouzskému, a jak Be

kláda, s tnutu králem Francouzským proti králi Anglickému

chtje bojovati. Svrchu dotený slavný spor králv již pohnul

v Nmecku nkterými místy, Ludvík Bavor vši bvoo

lik ádek
• w]«-, Karel nébyL

ita l\ irlr

•lila w erantkého .1 Kalí

Uky.

' 1 1.



Odjezd Janv do Francie 611

možností chystá se pispti na pomoc [Anglii],
16

) ostatní však 1337?

knížata vtšinou pispti chtjí stran druhé. To jsem poznal

ze zkušenosti, když toho roku ve Wúrzburku na cest ku

generální kapitule se tinácti opaty jsem se ocitl; nebo nám
Ludvík Bavor poslal list tohoto znní:

List císav.

Ludvík, z Boží milosti císa ímský, vezdy rozmnožovatel

íše. Mužm zbožným, svým milým, Elberskému a ostatním

jeho spoluopatm, z Nmecka na cest clo generální kapituly

stojícím svou milost a vše dobré. Z pravdivé zprávy vro-

hodných osob jsme úpln zpraveni, že Filip z Val -is, jenž se

vydává za krále Francouzského, a jeho pomocníci všecky lidi

jakéhokoli stavu z Nmec do krajin panství jeho picházející

zajímá a obtžuje na nemalou pohanu a povržení naše a svaté

íše. Chtíce vás tedy varovati ped hrozícím nebezpeenstvím,

porouíme vám co nejuritji a zkrátka, abyste od poaté

cesty opouštjíce, dom, hned jak spatíte tyto listy, nazpt

šli, pokud budete chtíti milost naši zachovati a vylinouti se

nebezpeenství osob a vcí svých. Dáno ve Slusingách dva-

cátého tetího roku našeho kralování, desátého pak císaství,

pod peetí naší velebnosti vzadu pitištnou.

Obsahem tohoto listu zaraženi jsouce ustali jsme v po-

até cest, i vidli jsme všude ve Francích a jinde národ po-

vstávati proti národu. Papež pak Benedikt, jak se vykládá,

poslal dva kardinály a latere, aby mezi králi eenými
zjednali smír. V tchto dobách pro tžké a nesnesitelné jho,

jež král Jan pro asté dané a vymáhání klášterm a mstm
jsa pítomen uložil a nepítomen jsa ukládati neustává, stav

mnichv i mštan veškerých poklesl a skoro již ku posled-

nímu vyhlazení se dostal. Svdí o tom Zbraslav, jež skoro

tisícem hiven vitelm tžce jest zavázána ; za to vše skoro

celé ddiny klášterní jsou v ruce cizí.

Proež dm tento volati a hlas pozvedati

K nebi nucen jest. Prosí, aby Bh tento tžký útisk.

1S
) Ludvík pvodn hledal spojení - Francií, ale jednání Be na-

bilo o zdráhání kurie; potom v ervenci vešel ve spolek s Anglií.

39*



Kronika Zbraslavská, kn. 111.. kap. XIV.—XV.

1337 Jimž jest [dm] stížen, zahnal a vše Škodlivé odehnal,

sy píznivé dal, a aby Mastný osnd v uém trval.

Aiiv tak prospíval, by >tálá chvála tam sé déla

aémn, Krista s svaté matce.

Ponvadž ty, panno dobrotivá, Maria, zde jsi patronkou,

Pines sem útchu, urin to rychle. Amen.

Kapitola XV.

jakési píhod vzdélavatelné, tála \ Praze v chrám
Bvatého < Indeje apoštola.

Léta Pán 1336 v pátek po Bvátku Bvatého Víta l
) kostel

j«i.2i. svatého Ondeje apoštola *j úpln vyhoel, tak že ti oll

které tam dív< byly, Bilou ohn jsou poboeny a též porn-

i
v. tak že iiov-lio zízeni a optnéh< oi a opi

lu s télesem cel. ho chrámu potebovaly. V dob tohoto

ohn Bh, Btvoitel všeho, znamenitý, vné pamti poruciteloý

zázrak tam k oslav Bvé ráil ukázati. Nebo pesvatá i

i Pán, pro nemocné dle zvyku na okn chovaná, v jediné

ležela Bkínce a nádobce k tomu píhodné, ku kteréžto ná-

dol)ce pidány byly jakési roušky pro ozdobu. Když I

kostel již ohnm úpln byl /tráven, a když tuho dne lidé

kostela vejíti nemohli, ale všickni vidli kameny polámány a

okno. na nmž tlo Pán bylo, rozpadlé, bratr Mikuláš, mnich

Zbraslavský, pistoupiv k oknu a chtje hledati, zdali by Bnad

njaké zbytky tla Pán a nádobky se jevily, aby je ví

zvedl, co zarmoucen hledal po asti, b radostí nalezl v celku

neporušeno a zachováno. M I ot ani na nádobce ani na rouškách

nejevil se nižádný žár ohn. Slyše o tomto zázraku ctihodný

pan Petr, opat Zbraslavský, patron tohoto chrámu, dal skínku

ožne donésti do kupic <lomu svého a tam na oltái nctivé

zachovati, až by Bpálené okno bylo opraveno, aby tam pfe-

t;i hostie nazpt jsouc donesena viru množila a v

ni M-..vii Tomek l

H iiv.ii v ulici Betlémské blil

doma Zbi -
.

: rovn. Tomek I . I



Zázrak pi požáru kostela sv. Ondeje. 613

a dary své moci a milosti všem žádajícím hojnji udlovala, 13&>

Tak teba se pesvaté hostii klanti.

Chlebem svým, Kriste, pro tajn mám se udílíš?

Nás hodn nasy, králi mocný, v dob smrti. Amen.

Léta vtlení 1 337 dne 22. prosince péí ctihodného pana 1337

Petra, opata Zbraslavského, ctihodný v Kristu otec Pibislav, bi- p«. &
skup 3

) Satoranský z ádu bratí Menších, kostel svatého Ondeje
apoštola ped tím opravený spolu se hbitovem opt posvtil

7. moci pana Jana, biskupa Pražského dvacátého sedmého, a

v tomto chrám téhož dne ti oltáe, totiž dva opravené a

tetí eeným opatem Petrem znovu zbudovaný, s náležitou

slavností posvtil ku poct svaté a nerozdílné Trojice a blaho

slavené panny Marie a všech nebeských mocností, patriarchu,

prorokv, apoštol, muedník, vyznavav a svatých panen

i všech svatých, v nichž ostatky mnohých svatých, jak níže

bude patrno, jsou obsaženy. Titul pak prvního a hlavního

oltáe pipisuje se svatému Ondeji apoštolovi a druhého

oltáe po pravici postaveného svatým biskupu Mikulášovi a

Blažejovi, biskupu a muedníkovi, tetího pak oltáe po levici

umístného název znamená se svatým pannám a muedlnicím

Katein, Markét a Barboe. Aby pak stav a starobylost

tohoto chrámu svatého Ondeje dokonaleji se poznala, uznali

jsme za dobré vložiti sem pro vtší pamt a podivení slovo

od slova jakýsi list, v tomto velkém oltái spáleném v dob po-

svcení eeným panem biskupem Pibislavem s peetí biskup-

skou a se skínkou ostatk nalezený a vytažený. Bylo pak

znní tohoto listu takovéto:

Znní listu :

Léta vtlení Pán tisícího stého šedesátého pátého, in- 1165

dikce tinácté, epakty šesté, konkurrenty tetí 4

) já Daniel, jak-

koli nehodný, ale z Boží milosti biskup Pražský tináctý, léta

posvcení svého patnáctého, msíce šestého, v msíci dne

jedenáctého, dne 3. íjna, za panování nejslavnjšího a nej- Oet.3.

3
) Tento Pibislav mnich (ep. de vico et titulo s. civitatis Bethle-

hem, episc. Sadoronensis) objevuje se jako svtící biskup v Cechách

v 1. 1313-1341 (Reg. III, . 156, 224, 7-24, 742, 745, 1035, 1102, 1191,

2008, IV, . 2002, 2005, 2071).

*) Má zníti „tvrté".
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Kronika Zbraslavská, kn. III.. kap. XV

lim jasnjšího císae ímského povždy rozmnožovatele íše Frid-

richa, a za dob nejslavnjšího krále eského Vladislava, ostatky

tých \ lastm rukou jsem uložil v tomto oltái:/ kíže

Pán, z hrobu Pán, Bvaté panny Marie, z roucha Pán, •

trhu .lana Ktitele, svatého Ondeje apoštola, svatého Jakuba

apoštola, svatého Vojtcha nraedníka, Timothe

Apollináe, svatého Gereona a jeho druhu, svatého Krištofa a

jeho druh, svatého Benedikta, Bvatého .lana. svatého Má-

tnu-', [saka, Kristina muedníku, Bvatého Pankráce mued-

níka, Bvatého Václava muedníka, Bvatého Klimenta, papeže

a muedníka, Bvatého Martina, biskupa a vyznavae, Bvatého

Jindicha, vyznavae, Bvatého Maura, vyznavae, svaté Man

Magdalské, Bvaté Gertrudy, panny, jedená panen.

Bvaté Ludmily a pemnohých jiných svatých. Titul pak pi-

pisuje se svatému Ondeji. Tito a všickni Bvata Boží nech

rái Be pimlouvati u Hospodina za mne híšníka, Amen.

Vladislav, král eskj té doby, prosím <» totéž Amen. Já Judita,

králová eská té doby, prosím o totéž. Amen. Já Petr, re

opat Ostrovský, Btavitel tohoto chrámu, prosím o totéž. Amen.

Amen. Amen.

To jest obsah listu, nalezeného \ oltái panem biskupem.

\ vdti ticha, že do téhož oltáe opt jsou umístny a ujci

v dob posvceni jeho všeck} pipomenut » ostatky Bvatých,

je/, zajisté b náležitou zbbžnostl po všecken as ode <

vících Kristových zaslouží býti ctny a vzývány, aby za nás,

kteí na moi tohoto Bvta Be zmítáme, Be pimlouvaly u Ho-

Bpodina, bychom do pístavu spásj vné mohli Šastn pi-

liti / udlení lana našeho Ježíše Krista, jemuž jest sláva i

panování po všecky veky vékuv. Amen.

\ vdti teba, že posvceni tohoto chrámu každého

roku v nedli po dni svatého Ondl píští Btáfc

bude konati, a já bratr Petr, eenj opat Zbraslavský, tohoto

kostela oprávce a patron / prozetelnosti Ek)ží, dal jsem se-

psati tuto desku, chtje a touže a modle - -tatí

milosrdenství Božího a dobrých skutku, jež vykonány budou

Hospodinu na míst tomto. Amen.

listopadu



Posvcení chrámu sv. Ondeje. 615

Léta Pán 1338 v msíci únoru tato deska na tento 1338

chrám jest zavšena, když pesvatý v Kristu otec, pán pan F»br.

papež Benedikt XII. z ádu Cisterciáckého, pesvatou církev

ímskou spravoval a ctihodný pan Jan biskup stál v ele

církve Pražské, léta biskupování tohoto biskupa ticátého

osmého.

Skonává se tetí ást kronikv Zbraslavské.



Seznam oprav a dodatk k vydání Emlerovu.

- 10. „ 1

11. . 2

a 18. ,
1

. 13. , 2

li.. 1

B l.
r
>. - 2

. 18.

• 19.

.. 80. .. 1

ao. „ 2

.. 21. .. 1

25

ádek 19. Bhora má býti <-lam palamque cognovi, qua-

tenu 10).

, •_'. zdola má býti ti $alubrit9r,

tare ceptruni

•_'i shora mís ásx jak ml spi i

Losertli (zde -\r. I

B Bhora má býti «<•/»' caduni tnrm rimt

sidi , di-fti uilti -'i 1
-

.

„ 4— 8. zdola má býti W urro 8XÚ6

hifi

» 'i. shora má býti <jue eidem mupni po$Ua, */-

mi/ifer genertitur (20

17 ihora má býti generotua; ntc tu

_ L8*— 17. zdola má b ""'• j*s *i>oli<vtt,

HMfifea (28

, , . ffl l«mum
1. zdola I .

• [
'< ' '' —

„ l.—S. slmra
1

i ..• Lacina .

„ 8.-7. zdola bIoto ad - ádka B. pati k oá

Bledojícímn ádku, a uiiiiž troi rerl

_ 17.— 18. Bhora má býti apparmter txkibt, pra

de.i praaamra gwqut

.. 18.—21. -luna má býti ttt aeremtat, arf non »ur-

dueai i I compucat. A />"'

, 10. li shora má býti poluptati :w<).

„ i i shora má býú axuUabaL Stqma — />m-

ititur. Zexoiíchiut 89 .

y. zdola má býti utriqut ooniugtm > 11

3tranj uvedenj podle vydáni Emlerova re FRB IV. pi kor-
rekturáck ••• pravidla pouze fiteni oprarené nik. .li mylní

orkách p< aacojl stránk] pekládá.



57. 1

65. 1

67. 2

617

íStr. 28. sloupec 1. ádek 12. zdola má býti místo sed si (45).

n 33. „ 2. „ 5. shora má býti postnlavit; et quia (54).

n 40. „ 1. „ 3. zdola má býti imbrigavit, quatenus (66).

„ 41. „ '_'. „ 20.—21. shora má býti detinetur. Nec sine (68).

„ 42. „ 1. .. 5.-6. shora má býti hostia missa obsequio cleri.

Studeas (68).

„ 43. „ 2. ., 2. shora má býti (místo videtis) vitetis (71).

„ 44. „ •_'. 8. zdola má býti pervertisset. Rinc est (73)

» 45. „ 1. „ 3. shora má býti utiliter providerent de do-

mino, cogitare ceperunt, qui eos (74).

... 46. „ 1. 1. zdola a si. 2. . 1. shora má býti ad cele-

stia tardam solito amplius (76).

„ 48. „ 1. „ 4.—2. zdola má býti Christe tibi laus. Oue loca

dileaisti pro claustro tribuisti, rex pit,

rex iuvenis; ideo vivas (79).

„ 55. „ 1. „ 3.
—

•_'. zdola má býti Diviciis. Vito fac hune con-

xumere rite cursum presentis (91—92).

57. » 1. .. 6.— 7. shora má býti ut patebit protinus, eligi

procuravit (95).

.
16.- 15. zdola má býti confirmavit ; ex qua re.

, 7. zdola (místo itam) iam (111).

6. zdola má býti (místo sompnium) sompnum

(115).

68. „ 2. ,, 14.— 19. shora má býti evenisse! Unde illius —
suecubnit, vera et severa (116).

69. „ 1. .. 19. zdola (místo misterio) misterium (117).

72. ., 1. „ 11.— 15. shora má býti decoratus; vult meus koe

sensus et non válet; irreprehensus enjo

sit; huic parcas, qtioniam vacuas ha-

bet archas, (123).

73. „ 2. „ 9. zdola má býti nam tunc ibi fur trit eris,

(126).'

74. „ 1. „ 20. shora má býti adventm, felix desiderate

surgit hora leticie; insuper (126— 127).

74. „ 1. „ 10.— 9. zdola má býti gaudium ingeritur exop-

tate leticie tam festive. Augmentabat

(127).

75. „ 2. „ 13.—8. zdola má býti et completa. Opere precium

— visum. Sed quid — Salomone f

erte longe (129—130).

76. „ 1. ,, 9. shora má býti non tacent laudare nomen

(130).

76. „ 2. „ 16. zdola má býti conspicia hic multa, bona

nunc, malá nunc, módo stulta (131).

77. „ 1. „ 8.-9. shora má býti altera Tkeutunirorum more

fvit gaudens (132).

78. „ I. .. 18. shora má býti in secula. Opus vero (134).



dola má b I \a ; </uod et totxn

. 10.— 8. ztlfla má býti M regit; rex hu
nibi namque tvbgii unum náturu. (148

. -I . 1. .i '-'. .. 1. /dula a 1—3 shora lila býti Hune lamin

m, iam regna tenens tria, legem

• <jitam rez dat mw{ cum law/i-

bus exttat hi'- commendandtu

2. „ 17. ;-hora má býti gen* iila ett levis iaculis. est

145).

]. . i. zdola má býti venertU illa vi ÍMobeth

US
„ 12.— 9. zdola má býti hoc feetmm n rtg-

nuiii duj'

u. zdola má býti (místo fderanl femnl 164

i. 10. Bhora má býti místo qaondam) i

156 srom i (|| vil

.. li. :•. edola má býti tuffi U El um — vmtuatvr,

si d ' 61 )

i 'i Bhora má býti adimplere. Ae eledi (161 .

7. Bhora má býti d > i tu /«'/•

i

1. shora má býti ego sum* Do!

11. slmra má býti >ria lata. mnuoria

-luna má býti (místo iniquia) tatova 176 .

8. zdola má býti *a/ etem *{>c»i»iim

tervo wúehi iunehan 1

3

l".;. .. -. „ :í. zdola má býti militit tum aá

.

i"4 „ -j. _ i^ Bhora má býti teetimonium eius.

107 .. 8. . 10. .- dola má l>\ ú pet • r

.

ni
.. - 9 Bhora má i'ú;

rtM
117. .. •_'. _ I., ni.i býti

1 18. 8. „ 18. shora má býti

1 1, shora má býti

tahá'. 818 .

188. , -j. , 15. zdola má bj
•

i*-"-' - i. :; zdola má býti vemena. Und

l /dula má býti .unetit.

i _ 7 tdola má býti

'.•1. _ 1.

'.'7. •• 1.

101. 1.

lir.' • 1.

102. 1.

lni'. 1.



134. . 1.

139. „ 2.

159. r 1.

173. n 2.

174. n 1.

183. » 1.

200. n 2.

209. 2.

210. n 1.

211. n 1.

211. n 2.
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Str. 133. sloupec 2. ádek 16.—20. shora má býti spolio privarentur : omneš

videntes — scribimus. Sed (236—237).

15. shora má býti nutrii. Unde (237).

11. zdola má býti consiliis; ex illa hora (247).

18.—19. shora má býti in hostia trudit et Umn
ujitum, facit (281).

159. „ 1. „ 2.— 1. zdola má býti ad portám domui Nicolai

de Turri vicinam intravit Pragam, e-

pit . . . (282).

173. , 1. „ 20.—21. shora má býti tuté stát in alis felix, in-

cirtus ; sit et ipse Deus (305).

•_'_'. shora má býti dum foris aut intus (306).

3. zdola má býti in castro confuse, per (
3< »T

^

12. zdola má býti superexcrescente (322).

12 shora má býti graduum, supei faldestoriuvi

ibi 353).

7 shora má býti anhelavius; et videntes (370).

10.— 11. shora má býti condemjmamus, statuentes

(371).

21. zdola má býti domiuus imperator habitat (373).

21.—2 4. shora má býti maieslatis dive. [i diviae

jak má rkp. Vid] Tue sauclissime —
preconceptum, celum et terra (o74).

211. „ 2. „ 7. zdola má býti medicínám. Nimirum te celi

et celornm (375).

212. „ 1. „ 7. shora rkp. Vid. místo invicta má munita

(375).

212. „ 1. „ 24. shora rkp. Vid. místo cuius et tanta má
býti cuius est tanta (375).

212. „ 1. „ 14. zdola rkp. Vídenský má toto lepší tení

:

dissolvuntur, ut omneš pariter vide-

em/, quod divinis iuvatur mirácuiie tam

potens et graciosa congeries (375).

212. „ 1. „ 8. zdola rkp. Vídenský má: ipse habet consi-

lium et inteiligenciam (376).

212. „ 2. „ 20.—21. shora rkp. Vid. místo ewangelice má
quasi angelice (376).

212. „ 2. „ 3. zdola rkp. Vid. má : in Jericho quia pre-

cepit (377).

213. „ 1. „ 4. shora rkp. Vid. má: superborum. Nec te

teneant (377).

213. „ 1. n 16.— 17. shora rkp. Vid. má: attributa potencia,

quam sic decet tuani excellenciam

congnoscere (377).

213. „ J-. „ 23.-28. shora rkp. Vid. má: in diem afferant

tibi munera reges et — submittis. Et

nec tibi (377).



SI 8. N
1

213. • 1

218. -
•_•

•_•
1 :;. n

o

218. 2.

218. sloopee i. ádek li.— 11. zdola má býti .... pma. Tun omne*

878).

10. zdola má býti coronam. Et regnabit (378).

6. zdola má býti figura. Xon me velis

6.— 7. ^hora má býti (dle rkp. Víde.) et cuius-

vis wiMts pugnel contra victricia signa

(uu. Cadeni a fari- trrv . jiti 878

14. zdola má býti nuda tibi. Pe-s <:i7-

S.— 1. zdola má býti (dle rkp. Víde.) atsurgunt.

A romntizat balsamum circumtistent,

a va. daptilis rl porna varia te imi

214. , [. „ >. shora rkp. Vid. místo ossa má osmin ..

214. a i. 7. . _ „ filiam han méJBimm
hab 879

•_'i i. „ i. 16. shora rkp Vid. místo tui simOitudine má
tttí simiH/itilinr I. .7

216. _ _. B sdola místo restro má býti nostro (H81).

216 . 2. . hora má býti provionit sedis apottoliee

abilieíperp

:' 1 1'.. „ 'l. . 17. fdola má býti atiemptari- A duní

-'

.;. Bhora má býti t, inkibiciemem (887).

16. Bhora má býti ordinatum ; occupat

.">. sdola má býti tpeciale, <jui omneš (8£

9.-4 sdola má l>.\ti <-ritatis, reverendus -

tebit. Iu preaenc

17 -hora má li\ ti tub iuramt

18. 19. shora má býti predieari, audims >~r;,im

ttenlt&tM 396).

17. shora má býti Jbaae, vuí amurfo (417).

7. shon má býti hi rtu rum. Habitm omnem

rii/utis et cognicionit modm — a

sivit, ab aniia 419).

i"', shon má býti et imusticiaim ;

/ilcila má býti apparebunt, pro/Ueor coram

M
20. shora misto tactinom má býti eattimum (448

lola má býti »<iict- matri eecletie I

lhora má býti «/ s<atCr«M tmgui I

14. zdola má býti *e" erjdiritam <pjantumrun'/ur

278. . -. , 8. ~1p >r;i ma býti observari ; ae nirhilominus

278. •.'. . il shora má býti putnti, quiqt

179. , 1. a 9 shon ma býti </t»n<

218 _ l.

-'
1 8. . i.

218. - i.

- i.

21 1

.

„ i.

•_'
i'

•_'

- 'j

•_>

- 1.

1.

-
•_'

249. w 1.

176 ~
>

. 1.

n 1
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Str. 280. sloupec 1. ádek 9.-8. zdola má býti a necevictus, heu, nattiralis;

nunquam fit (502).

„ 280. „ 1. „ 1. zdola má býti augmenta malovam. (502).

„ 286. „ 2. „ 21. shora místo non manemus má býti nos ma-
nemns (514).

„ 287. „ 2. „ 5. zdola místo castellanum má býti Castella

mim (516 .

„ 289. „ 1. „ 16.— 14. zdola má býti Nudipes antistes, non curat

clerus, ubi stes, nec poteris stave, pre-

su mens scisma parare istud, in ecclesia

(520).

- 291. „ 2. „ 13.— 12. zdola má býti Agnetis, ad s. Franciscum.

in sua propria scilicet fundacione,

Prage sepulte, (524).

„ 297. „ 1. „ 27.—28. shora místo attingens má býti accingens

(534.

17.— 18. shora má býti dissipavit, nosque.

5. shora místo abstante má býti obstante (538).

6.—5. zdola má býti fit ibi; quidquid polerit

cute scribi, hoc recipis plenu (541).

9.-- -10. shora má býti molitus, crrores (554).

14. shora má býti scriham, tibi vero (672).

10.— 9. zdola má býti gnarus ad bona, quod

575).

9. zdola má býti confundebant mutno
; (579).

9. shora místo nymbre má býti in imbre (583;.

16. zdola „ tibi „ „ ibi (583).

19. shora má býti dixit expresse, se (589).

8. zdola má býti omnium; quod vobis (590).

3. shora místo a Deo má býti adeo.

2.— 4. shora má býti propria? Šunt tibi iuncta

hec houa, vult qnantum, sumit (596).

328. „ 2. „ 9.— 1<>. shora má býti quod ddit o.»te, datn

nunc, tamen (596 .

328. ., 2. „ 17. shora má býti fecisti, cur iudicat is te vel

isti (596).

329. „ 2. r 4. shora má býti prestet.

336. j, 2. , 14. shora má býti quesivii in parte, letus invcnit

in toto (612 .*)

297. n 2.

299.
jí

1.

300. 2.

307. a 1.

317.
,

!.

318. 2

320. o

322. „
>.

322. n 2.

325. „ 1.

325. „ 2.

327. n 2.

328. n 2.

*) ada tchto oprav vyplynula pirozené z bedlivjšího pihlížení

k textu (nebo ze srovnání s rkpem. Vídenským pi I, 120). Seznam za tmito

opravami následující obsahuje rznotení rkpu Vatikánského, která nejsou

vždy lepšími teními (a tedy ani opravami). Ovšem pipadá zodpovd-

nost za jejich formu nikoli redaktorovi této sbírky, nýbrž jejich sesta-

vovateli.



Rúznotení rukopisu Vatikánského II. knihy kroniky zbrasl.")

F. R. B

Btr. •-• i-j. .~l.hr. 10

- 1 i . 1. . 19

. 244 „ b - 1

1

..
•_ 1

1

- b . 20

, 245 v il V 16-17

(str.

. 245

. 246

. 246

i:.

1

Bl

Í7

S4—86

»—37 (

pekl. 481, . 16) ' Hita et Wencezlao

Wenzezlao.

•_m discensionis místo disaenaienis.

21 a rege Johanne. Annu-- Do-

mini -'. Hic est an-

nna Domini

onturbat misto contí

24—26 miaerabilc el andire, la-

mentabfliusexperimento,

miserabile esl audire, lamen-

taliiliu- esl experin

i 'i appropinqnat Acceptií

appropinqnat, acceptia

26 paaperem misto paupernm.

18) Za Blorem ei ipaáno

na okraji \

19) idem misto ibidem.

8 el |il»'| qoibnsdam misto

qnibnadam.

i Annu- Domini MCCCXJXus.

De discordia inter regem et

• íiii Boemie místu : i>»>

discordia inter regem el

nam Boemie. Annu- Domini

Mi i i XIX.

3 mirnbiliter místo mi

liter.

i:;i

i:,i

186

186

187

188

l 11

148

146

i 15

lélaja na aákladfl srovnaní rnkopian Vatikánského b vydá-

I tí kroniky re Pramenech Djin < sských l li. B konci*

archira Minského II. K ollmann.



F. R. B.

str . 250, si. b . 10 (!

„ 251 „ a „ 20
(

n 251 „ a » 38—39
(

62 3

(str. pekl. 445 . 13) vestrum místo nostrum.

44r> „ 14) fuerant místo fuerunt.

446 „ 28) alea, alee solvit místo alea,

nec solvit.

251 „ b „ 26—28 ( „ „ 447 „ 25—27) Poad verš v autografn

je následující: Preteritis —
Xiinc est — Qualis — Nenio

— Quod puer — Hoc est

— Cui sic Plus — Et

post — Nullus — Scribendi

Regis — Et nil — Hune
quod — Hoc per — Quod
rex — Sic ego — Quam quod
— Han seribens — Forsitan

— Sed testis.

252 „ a „ 33 ( „ „ 448 „ 20) multis místo multas.

252 „ b „ 34 ( „ „ 449 „ 22) properate venire, venite ! místo

properate, venite, venite!

253 „ b „ 20 ( „ „ 451 „ 1) mestorum vivificatrix místo

mestorum et vivificatrix.

253 „ b „ 22 ( „ „ 451 „ 3} bominique Dei místo homi-

numque Dei.

254 „ a „ 6 ( „ „ 451 „ 20) Post boc místo Post bec.

255 „ a „ 26—28 ( „ „ 454 „ 2— 4) De recessu regis Boemie,

de mote Moguntini archiepi-

scopi et de coronacione regis

Polonie et pluribus aliis. An-

nus Domini MCCCXXus místo

Annus Domini MCCCXXus. De
recessu regis Boemie, de mote
Moguntini archiepiscopi et

coronacione regis Polonie et

pluribus uliis.

255 „ b ,,
18— 19 ( „ ,, 454 „ 26; reverendus dominus místo re-

verendus pater dominus.

30) voluit místo voluerit.

9) et de regibus místo et regibus.

18) dispergitur místo dispernitur.

25—26) respondit, quod místo re-

spondit: (t)uod.

3) fuerant místo fuerunt.

23) universis Christi místo uni-

versis in Christo.

25) patentes místo presentes.

8) Johanni, sacrosancte místo

Jobanni, s.

256 » a
5>

32 ( !> >)
455

257 » a
J)

1 ( ?> »)
157

257 „ a » 13-14
( 1> )>

457

257
j)

b » 15 ( » » 458

257
>)

b
)>

22 ( !) ))
459

258
j>

a
}>

7 ( !! ))
459

258
i;

a
>J

9 ( J) )>
459

258
}} a

)J
27

( )) ))
460



}. i;. B

str.í.''^ si. a 8tr.prekl.460r. 12) íinnissiinain místo ren

Tam

II - .. .. 160 .. 16 I»;irii.pv et Detaranine n

Danion et Detarainne.

.. -j'is .. 1. ., 2 ( .. ., 460 .. 19) in ípsa ilie místo in ipso die.

1. . .;— 4 -li DOOnolli místo plurimi.

li .. li i .. 4< supra mae místo: super

U) :i:

.. 1&8 .. b .. ''4 < .. 4<'.i .. 7 collocando. Haios litee m
collocando ; coias littere.

:i .. j .. 161 .. 17; lingna ebrabica in latinm

místo lingna hebrayca in la-

tinám.

.. 259 .. .. ( .. 161 ,18) talia, tot et místo talii

ti.t

.. 2(9 . .. \<— 10 ( .. .. 461 .. -_m Jericho, <!« Jerinocl

de Jerusalem, <!>• !

Iherícho, de Yerinocho, d<-

Irlen bna.

.i ,. n
.. 269 14 I .. ., 461 .. -Ji Amorreorum, um.

Ammoreo-

rnn, rum, Hei

rum.

n K . 17—18 ( .. 161 .. n dab místo Ay
lil.

..
•- Ifi .. .. I

.. 461 .. -,i obediencia debitaqne d<

cione míf acia debita

ijiiain di

27 ( .. .. 161 .. 64
i
ducentenario místo d

i .. 2) plaries místo pnblice.

b ..i . .
4i;-_' .. 9 mannan místo mi

„ 169 . h „ :» ( , .: alptai inTenistis, qne i

scnlptai qne,

. 269 . b . -•-'
I

-

. 269 . b - 26 - U -ni.

. 169 .. I. , 99 | . . 4 [tiogTantur tin-

qoatar.

. 260 a 9 6 ( a

podobné

imto inpotona

místo inpocionacioni

. mo _ a 1'> ( _ n STaríciara místo in
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F. R. B.

str. 260, si. a . 21 (str. pekl.463.. 17 1 transierit. si inpotouacioues

ille místo pertransierit, siimpo-

cionaciones iste.

„ 260 „ a „ 22 ( „ „ 463 „ 18) bene fecerint cursum místo be-

nefecerint cursum.

„ 260 „ a „ 26-27
( „ .463 „ 21) vestrum gladium místo ve-

strum brachium.

„ 260 „ a „ 29 ( „ „ 463 „ 23) similiter libere possidebimus

místo similiter possidebimus.

„ 260 „ a „ 31 ( „ „ 463 „ 24— 25) erimus unanimes sub

místo erimus sub.

„ 260 „ a „ 37—38 ( „ „ 463 „ 30) prophetizavit noster sanctus

propheta Osce [sic] místo pro-

phetavit noster s. propheta

Osee.

„ 260 „ b „ 1 ( „ „ 463 „ 36) Johannes episcopus místo Jo-

hannes predictus.

„ 2fi0 „ b „ 2 ( „ „ 464 „ 1) quidem literatorie intelleximus

místo quidem intelleximus.

„ 260 „ b „ 7 ( „ „ 464 „ 4) vindicandum místo vindican-

dam.

„260 _ b ;„ 20—24 ( „ .464 „ 15 - 18) velmi tžko stanoviti po-

ádek záhlaví kapitoly XI.

Každým zpsobem zaíná

letopotem : Annus Domini

MrCCXXII; vedle letopotu

a ástené na okraji te se:

„De nativitate . . . plurimo-

rum"; pod datem: „De con-

flictu . . . pluribus."

w
' 260 „ b „ 20 ( „ „ 464 „ 15) desponsacione místo disponsa-

cione.

7) Yser místo Ysen.

29) fueruut mícto fuerant.

31) scriptum, quod místo scriptum:

Quod.

263 „ b „ 19 ( „ „ 470 „ 13) Dant populi plausum místo

Dat populus plausum.

264 „ a „ 18—19 ( „ „471 „ 9-10) Annus Domini MCCCXXIIIus.

De liberacione Boemie mí-

sto De liberacione .... Boemie.

Annus Domini MCCCXXIIIus-

265 „ a „ 11—12 ( „ „ 473 „ 8) decennis, lilia regis Johannis,

que místo decennis, Johannis

ilia regis, que.

Kronika Zbraslavská. 40

262 „ b „ 10 ( „ 468

263 „ a „ 39 ( „ . 469

263 „ a „ 42 ( . . 469



F. R. B.

-II) . 17 (>tr. pekl 176 . 10) omina sortis místo omnia

sortis.

. -j.i'. „ b a
'>' :; " - - 176 . 26 Ottoni duci inferiorifl Hauarie

1 1 1 í .- 1 « » Ottoni inferiorifl duci

Bawarie.

títor, i- ad místo r«*-i&t i t i-,

iduiii proinovendi

místo postmodo promovendi.

2 debel místo deberet

ili prefato místo bo

20 Aiaroanie, non in nnllis Ytalie

místo Alamanie et nonuullis

[talie

S7 alu ploríma misto alia plnra.

:;tj ininriam ct contemptnm d

ininriam, conteni]>tum.

donem i

< um eleccionem

-- pei ]
. lencium místo per pre-

sentem.

'] alias místo f .ii

9 Etomannm místo BomaMcosa.
i-i . 12—13) regimen prelibatum i

;m prelibatnm

ji communiter místo coniunctim.

einsdem i

stolice

- I> „ 17 . . 4^1 „ ..- isumipaum sen quasi

sonoro preconio místo proces*

Mim ipsum mm qnasí preconio.
•-•'•'. , - b _ 16 -87 i - , i- ipprebesMJ

místo predicta ppre-

hen tet

d rirtute místo tirtate.

quecnnqne super

qne super.

; Bterunl

ontrariam místo contrarinn

18 seu i i i>er

ros iea i"-i alios.

i raTiter místo graritnr.

luidqne hoc místo qnidqnid

hoc.

187 . 6) plei sub mi^to ple-

nil el "-til'

ji;: , b - 20 i u . 17-

- b . :íí . - 478

r B . 6
( - 178

_ . 28 ( „ 47'.'

268 - • i . -

268 1 . .,:
( . 179

- b , i ( - - 17'."

-
- b . i i . r 180

" b „ 1 - -

269 - a „ 4 -

. .i _ 24 i . _ 181

268 - a . 29 ( - - i-l

_ a . 12 4-1

„ .i
, i . _ 1-1

269 a b _ n _ 182

870 .i - 1

1

_ - 182

270 * b n ie l-i

b SJ 82 ..

'J7I " a
|

_"'
R

i-l

•-'71
•*

I. - 18 - i-:.

•J7| - b 28 - R
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v 272 „ b „ 26-27 (
'„ „ 488 „ 2-3) ei a suis fainiliaribus cot-

tidie, quod místo ei cottidie

a suis familiaribus, quod.

* 273 » a » 37
( * n 489 „ 12) Nos cogimur en místo Nos co-

gunt en.

:„ 273 „ b „ 17 í„ „ 489 „ 29) rex sex tenuerat annis violen-

ter místo rex sex annis vio-

lenter tenuerat.

„ 274 „ b r 2 ( „ „ 491 „ lOregem scribit se místo regeni

se scribit.

„ 276 „ a „ 32—34 ( „ „ 494 „ 2S-30) Annus Domini MCCCXXVI.
De decima regali .... pluribus

aliis místo De decima .... plu-

ribus aliis. Ánnus Domini

MCCCXXVI.
3l)matri místo matris.

36) propter que místo propte-

reaque.

36) sua quelibet místo suaquilibet.

4) Nos igitur místo Nos ergo.

5) et dicte místo et sancte.

12 — 13) exigendam* et eciam col-

ligendam et eidem místo exi-

gendam et eidem.

3) dechne primi anni místo de-

cime semianni.

4) primo venturum místo proxime

venturum.

l3)proventus ecclesiasticos alios

místo proventus alios.

2l)debebit místo debet

3l) Huiusmodi decimam místo Hu
iusmodi vero decimam.

,278 „ a „ 6—8 ( „ „ 497 „ 34-37 Slova „etsolucione u až

po „alios exaccionem" scházejí

v autografu, který v tomto mí-

st není psán rukou Petrovou.

, 278 „ a „ 11—13 ( „ „ 497 n 38 až str. 498 . 1). Podobné schá-

zejí slova „decimas exigetis . .

."

až po „suprascriptis ob a
.

„ 278 „ a „ 15 ( „ „ 498 „ 3) volumus místo nolumus.

.„ 278 „ a „ 20—21 ( „ „ 498 „ 6-8) occupare per vos vel alios

minime presumetis [sic] non

obstantibus místo occupare per

se vel alios non presumatis

nostris non obstantibus.

40*

„ 276 » b „ 38
( « „ 49Ó

* -77 " a 5
( „ - 495

'„ 277 a r» 6
( • 495

„ 277 „ a
))

10 /
„ „ 496

„ 277 „ a n 12 ( n n 49tí

„ 277 » a » 38
( . 496

* 277 * b l> 13
( - n 497

„ 277 " b » 15
( . r>

497

, 277 » b » 28—29
( . » 497

,277 „ b 37 ( . 497

, 278 „ a » 1 ( „ 497
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Mr 278, si. a . 29 (str. pekl. 498, . 14) contineatur místo contineantur.

. 278 , a . 37 ( - - 498 . i aut nominatam místo ac nomi

natam.

278 „ a * 44 ( . . 49<< „ 26, in hac místo in boc.

. 278 , b . 3 ( . n 4'.' - . -- • \;uvionem vero huiusmodi

místo xarcionem huiusmodi.

. 278 „ b „ 4 ( „ . 498 n 29j si secundum místo sicut.

. 676 „ b . 11 ( „ . 498 „ 33) nostro místo vestm.

. .'Tu n b „ 9 ( . „ 600 - 23) votis místo roda

„ 180 „ a - 21 ( „ „ 501 n 27 Poznámka b) patí za slovo

regioam, nikoli za slovo Jo-

hannis.

w 280 „ b . 17 — 18 ( n „ 502 , 86—86) processione Pragensis

tocius cleri místo processione

cleri tocius Pragensia

., '_'8i n a „ 19—20 i , . 503 . 24 coacerrant místo coaesrbaiit

. -_'82 „a . 4 ( . _ .

r,or> „ 7) Slora .Explicit prologus",

o nicbJ mluví poznámka, v au-

tolan: byla napsána na dolním

okraji, ale potom petriena

„ 282 „ b , 5 <„ . 606 - 2— 3 1 restrum misto no-trum.

, 282 a b , 18 ( , . 606 , 18 tacebo. Pestáni místo tacebo;

prestant

_ 282 . b , 88 | . „ 5()6 . 21) Slovem _l'roli.\uii.- autograf

zaíná nov\ odsta.

68 Capod místo capat

18) Optant, deletS ito ijuod misto

Optant deleta ito, cjuod.

• "rum místo caríssimo.

Kt) Baocta ecclesis mater (sic]

nostra místo ecclesia, sancta

man i

16 morolis místo moralis,

15— K. \isitrtis, ut sic omni adver-

anánm místo risitetis, in qua

oinnium advir-aiicium.

286 , b „30— 31 ( ., „ 614° . 18 tedeaian DOStnui matrem ac

omnis místo ecclesiam rpsaa

se <•

286 n b .31—32 1 , , 5i i ,. 80 excasamar misi inur.

286 . b „ 32 (, . 614 a 80) 8* rontingat mi-to vel con-

tin-at.

- b - 88 | . . 614 - tilii místo el filii.

b , 35 ('„ _ 614 , pro místo ecce, qaod pro.

2Í">6 - ( . . "'14 . 84) dominm místo dominos.

- b ., 67 ( , . 508

2-1 . b „ 35 ( . _ 510

b 3-4 f „ , 513

. b - 18 ( . „ 614

. b
„ 86 - 514

r, b „ M , 614
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str. 286, si. b . 38 (str. pekl. 514

„ 286 „ b „ 41 ( r „ 514

» 286 „ b
i,

42 ( i. » 514

629

tilis.

27) verbo místo verbis.

28) ymo apud Avinionicam místo

immo Avinionicam.

287 „ a „ 1 ( „ „ 514 „ 30) [indernpnijtati consulere místo

[indempnijtatis caucius con-

sulere.

30) Datum místo Data.

33) cernitur místo cerniter.

24) qui místo quia.

1) temporum ,Veni et ostende"

místo temporum. Veni et os-

tende.

287 „ b „ 25-27 ( „ , 516 „ 12—13 Annus Domini MCCCXX
VIII. De Lodowico .... Bo-

hemie místo De Lodowico ....

Bohemie. Annus Domini MCCC
XXVIIIus.

287 , a ,. 1 ( , n 514

287 „ a „ 4 ( „ 514

287 „ b ,
'2

( „ „ 515

287 „ b , 13
( n )! 516

288 „ b , 35 ( . „ 518 „ 20) istum místo ipsum.

289 „ a „ 1 ( „ n 519 „ 2) Anglia unus místo

fuit unus.

Anglia

289 „ a r 24 ( „ „ 520 „ 4) antistes, non curat clerus, ubi

místo antistes non curat, clerus

ubi.

290 ; b „28—30 ( „ „ 522 „ 29—30) Odstavec „Ab - suffra-

gatur 14 následuje sice v auto-

grafu za veršíky (F. R. B. x.

24-27, pekl. . 31 a 32 a na

str. 523. . 1. a 2.) ale znamén-

kem je pesunut ped n.

11) fervor, qui místo fervor, que.

16— 17) conterere místo contere.

26) Conradus, primus quondam

místo Conradus primus, quon-

dam.

16) genitus místo gnatus.

34) provideatisque místo provi-

deatis quoque.

35) enim in místo enim venti in.

13) Linque místo Lingue; celum
místo celumque.

15) dietám místo sanctam.

22) infamia místo insania.

293 a » 24 ( » n 527

293 V a „ 31 ( „ , 527

294
r>

a »
36—3'r< » TI

529

294 b n 27 ( T)
530

295 r b
>:
16 — 17 ( n n 531

295 v b 18 ( n n 531

295 - b n 40 ( - " 532

296 b 2 ( r>
533

297 » a 21 ( n n 534



rt3*»

F. R. B.

str.2í'T. li.

. S97 .. a

297 . l>

as i

ia

.. 297 . b .. 17— 1*
(

.. 297 .. b .. 30 (

.. 297
,
b ,.

:;•_'

. 297 . b .. 88

.. 297 , b .,

V98 L9

,.;i

>36

536

:,3i;

. 29€ H » II
19 .. .. 536

. 299 .. b .. 5 ( ..
-

,. b .. 13 .. 538

. »0

1

.. i .. 10 „ ., 641

„ a „ 2 -il ( .. .. 548

.. 1,

. M („
.. 1. . . 64

>tr. pekl. .'..'i 4. i. If) remansit. nirhilominas ecclesie

se attinjjens [accingens V] místo

remansit ecclesie, oicbiloninas

se attiogens.

31) adicere non potuemnt místo

adiicere non potnerant.

il) detestanda. Synagogám místo

detestanda, synagogám.

12 Nosqne místo Noa, qui.

.'i35 B 22)snperpredictis místo BnpradictiS.

535 „ 18—19 qnia místo quod.

_ i inflammato místu inflammatus.

inrpai it, imperii fideles i

asorpaTÍI imperii, fideles.

12 vel aliqoas partes alias i

vel alias aliqoas partes.

i B) aliqoos místo alios.

18 19) obstante místu

25) iudiiic místu indicio.

Mi raerifl místo fait

i B 20 Kapitola tato i texte

lilavi tOtO : ..< apituliim WIIII.

Annns Domini Ml CCXXXa

Na dolním okraji erveným
inkoustem,jakým bývají psána

záhlaví, te se: ..!».' mOltS

Frideriá ducis Austrie, de

mote abbatis Scedliceneia, de

redita Lodowici de Vtali.i. » a-

pit u 1 ii ni WIIII". na borním

okraji erným inkoustem je

napsáno: wDe mote Friderid

dada Aostrie el abbatie Scedli-

ia e1 de redita Lodovrid

Banari de \ talia. • apitolnm

WIIII."

8) lex sít,qoem místo lex, sic qnem.

21 | Ulam in plos místo Ulam
|

M Kapitola ta i textu má

hlaví : JDe mote regine rt <ie

abeencia i
:••". ale "a

dlním okraji také erveným
inkoustem ji' napsánu: ..I>e

mote E3y[aabetb regini

nii it de akeenda

pitnlnm wv



30S
>i a » 20 i

\

309 H a » 35 (

309
,, i>„ 27 (

309 „ b ,. 29
(

631

F. R. B.

str. 305, si. a nad . 1 (str. pekl. 549. . 7) Nad verši autograf má ervený

nadpis: „Planctus regine."

„ 306 „ a . 22 ( „ „ 551 ,, 28) biduo místo triduo.

„ 306 ., b „ 18—19 ( ., „ 552 „ 25) Tridento místo Tridentino.

„ 306 ,. b. „ 29 ( „ „ 553 „ 4) V texte autografu te se na-

lháno erveným inkoustem

pouze: „Capitulum XXYI. De
reconciliacione antipape". Nad-

pis, jak je ve Fontes, napsán

je erným inkoustem na dolním

>, okraji.

,. 555 „ 25) repperit místo reperit.

„ 557 ., 32) facta est, latám místo fata

est, et latám.

„ 558 „ 18) aut místo ac

„ 558 „ 19) affectacionibus místo affeccio-

nibus.

310 „ b „ 14 ( ,, „ 560 ,, 6) Slovo „Actor", o nmž e je

v poznámce k), napsáno je na

okraji erveným inkoustem,

jak bývají psána záhlaví.

312 ., a ,, 1 ( „ „ 562 „ 12) V nadpise slovo ..Capitulum"

schází.

312 „ a „ 2 ( „ ., 562 „ 13) Podobné chybí slovo „Boemie"

(pozn. e).

313 „ a „ l ( „ „ 564 „ 11) V nadpise zase schází slovo

„Capitulum".

313 „ a „ 2—3 ( ,, „ 564 „ 12) Annus Domini MCCCXXX
Hus De bellis inter Boemos

etAustrales místo De bellis...

Australes. Annus Domini,

MCCCXXXIIus.
314 „ a ,, 5 ( ., „ 566 „ 4) V nadpise slovo „Capitulum"

opt chybí.

314 ., a ., 33 ( .. ., 566 „ 25—26) Guta Johannis místo duta

Boemie Johannis; vedle toho

na okraji pipsáno : „Nota".

314 „ b ,, 7 ( „ „ 567 „ 8) V autografu zase chybí slovo

„Capitulum".

315 „ b „ 8—9 ( „ „ 569 „ 7—8) Annus Domini MCCCXXX
IIIus. De mote Lokutconis . .

.

aliis místo De mote... aliis.

Annus Domini MCCCXXX IIIus.

316 ., b „ 10 ( „ ,, 570 „ 31) omnerjiu' místo onfne, quod.



Rejstík jmen a vcí.

Aaron. veleknz Israelský

462.

de Abbatibus / Florencie Ge-

rard, dvorenín arcibiskupu

Janovského ,v;^ :
— Tomáš,

dvorenín arcib. Janovsk.

393-

Abdon, krajina v Asii 461.

Adléta. obyvatelka Janova

393. 394
Adolf, hrab Nassavský, král

ímský ( [29a- tao8 1 5,

94—96, 97, 1 u. [97, a6i,

416, 4-' '. 474- 475-

Adolf ( von der Mark). bis-

kup Lutišský 454.

i. Ninus ) . zaklada-

tel Trevíru -

Afrika 378.

undacort Anselmo 373.

Agristus, mistr v Janové

394.

Acharon, msto v Palestin

. 75

Achy v Porýnsku, koruno-

nmecké 331,

402.

Alban 8V., muedník 529: —
klášter u bfohue

Albert, mnich Sedlecký, po-

tom Zbraslavský 84.

1k, Monte Amon, rytí

Albrecht, biskup Mí

133-

Albrecht, lantkrabé Durinský

96, 474.

Albrecht, syn Rudolfa I.. vé-

voda Rakouský, král ímský
( 1398—1308) 5, 6. 92—95.
97—99- u-- "4. '-7- 145.

151—156, 163, 182, 189.

190, 194— 198, 244. 261,

328, 330, 400, 404, 416.

426, 472, 501.

Albrecht, vévoda Rakouský,

syn Albrechtv 470, 520.

543. 5r>4- 566. 590- 603. 606.

Aldershach. klášter <

ciácký v Bavoích <>

Aldina. obyvatelka Janovská

y>?. 396.

Aldona, dcera Litevského

knížete < iedymina. cho
krále polského Kazimíra

Alemannie viz švábsko.

Alexander IV.. papež lum-
íky ( 1254— 1261 1 4S4

Alexius. mistr kanonického

práva 5. 00—103.
Alfard ('de Nigro monte)

I3&

Alram. mšan Brnnský 177.

Alsasko, zem v Nmecku
i- 4©3i 457

Altenburk. msto v Saších

47' •

Alžbta, dcera krále \ra
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gonského. cho Fridricha

Habsburského 544.

Alžbta Rejka, dcera Pe-
mysla, vévody Kališského,

krále Polského, druhá cho
Václava II., 6, 140, 147 až

149, 162, 191, 193, 196,

221, 408, 416. 432, 445,

466, 473. 541, 573, 598,

600.

Alžbta, dcera vévody Št-
pána Bavorského 491.

Alžbta, dcera Vladislava

Lokytka, cho krále Karla

Uherského 546, 569.

(Alžbta), sestra Ladislava

IV., krále Uhersk., druhá

cho Závise Vítkovce 50,

Amadeus, hrab Savojský a

Uherský 143, 354.

Ambrože sv. chrám v Milán
336.

Amicedich. král (bájený)
v Asii 461.

Amorrejští, obyvatelé Asie

461.

Anagni. msto v Itálii (jv.

od íma) 110.

z Andorie Petr 394.

Anežka, dcera krále Otakara

I., abatyše u sv. Fiantiška

v Praze 524, 525.

Anežka, dcera Pemysla II.,

sestra Václava II., cho vé-

vody Rudolfa Rakouského

a Švábského 6, 17, 19, 70,

114.

Anežka, dcera krále Václava

II. 97, 149, 196, 221, 416,

432.

Anežka, panna z družiny

Elišky Pemyslovny 231.

Anglické moe 460.

Angliané 416.

Anglie 519 (611).

Anjou, hrabství ve Francii

460.

Anna, dcera krále Jana Lu-

cemburského 472, 552, 557,

573, 597. 598.

Anna, dcera Pemyslava Rati-

boského, cho Mikuláše

ml. Opavského 444.

Anna, dcera Václava II.,

cho Jindicha Korutan-

ského 184, 191, 200, 216,

217, 221, 222, 228, 229, 251,

280, 307.

Anna sv., matka Mariina

598; — Anna, matka Sa-

muele proroka 598 ; — Anna,

matka Tobiášova 598.

sv. Antonína chrám v Ja-

nov 393.

Apolliná sv., biskup 614.

Apulie, krajina v i. Itálii 347,

363-

Aquilejský patriarchát 13.

Arábie, krajina v Asii 532,

608.

Aragonie, krajina ve Špan-
lích 387.

Arezzo, msto v Itálii 552.

Arnold, biskup Bamberský 4,

62, 63.

Arnold, opat Žárský 83.

Arnoldus (de Falgueriis), ar-

cibiskup Arelatský, kardi-

nál biskup Sabinský 340,

343- 349. 352. 355. 358.

Arnon, hora v Asii 461.

Artuš, král Bretagneský 448.

Asie 378.

Assyané 416.

Asti, msto (v sev. Itálii)

367-

z Auffenštejna (i Haufen-

šteina) Albrecht 239; —
Jindich, šlechtic Korutan-

ský 233, 236, 289, 290, 298,



299. 30I i 306 ; — Konrád

239.

Augsburk, msto v Bavoích
4<>3. 4"4-

Augustin SV., otce církevní

Augustiáni 1 poustevníci

Augustina) 4_\ 120. 307,

208. 434, 451, 519

Aula Regia v. Zbraslav.

Avignon, msto v j. Krancii

354. 441-4 485,

494, 499, 514, 516,

538, 539. 54"

593; - hrad 1 N
— chrám 365, 481.

Avignohský dvr (papežský)

514.

Aya, msto 1 Asii 4'n. 40J.

v Asii 461.

Babylon, msto \ Asii 531.

Balílacli. stedov. jmen-. !

dadu 531.

Balduin, bratr cis. Jindicha
VIL, arcibiskup Trevírský

9, 321, 339, 400. 401,

"• 5-'.v

;
- 573- 5*4-

Bamberk, msto v Bavoích
62 : biskup v. Arnold.

Bananias, žid v Anjou 460,

461.

panna a mu-
ednice 613.

ochino Mikuláš z Papie,

Minorita 391.

Barský hrab 487, 501,

ipat

k \ 239.

\- 393. -'''4.

hranice u.

[86, 191, 404,

44". 45 '• i'

474- 4*7. 488, 530, 534

Bavory I >« »ln:

Razan. krajina v Palestin

461.

tríx. dcera císae Jindi-
cha VII.. cho krále Karla

Uherského 428, 443, .

Beatrice, dcera I.u.I.

Bourbonského, druhá cho
krále Jana 598, Ooj. 608,

609.

Beatrix, chu krále Karla

Francouzského v. fohanna.

Beatrix, cho hrabte Lucem
burského Jindicha, matka
cis. Jindicha VII.

-''>''. 319, 32

roníce Markéta I,

první cho Ludvíka Bavora

402.

Beghardi 4_>s. 44J.

7. Bechyn Tobiáš, nejv;

maršálek v echách
[94, i-,;. 4"*- 431 ;

-
biáš ml. 431 ; — Zbynk
43 '

•

Blehrad Královský, rai

v Uhích 145.

Benátští mšané |

Benedikt Gaetani, v. Bonii

VIII., papež.

. likt XII.. papež 1 Jakub

Novelli- Fournier 1

'.1 1.

615.

likt sv. 614,

ediktinský ád 81, 1

207 -4. 4-'-. :

ard. kníže Furstenb

~k\ ve Slezsku |

Bernard, probošt, pak biskup

Míšesky 72,

95, 99.

Bernard sv. 1 19,
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Bernger, knz, kaplan králové

Elišky 302—304.

Beroun, msto v echách
438.

Bertold, mnich Sedlecký, po-

tom Zbraslavský 84.

Bertold z Gepzenštejna, len
ádu Templáského 67, 72.

Bezdz, hrad v echách (u

Blé) 23, 438.

z Biberštejna Gunther, ka-

novník Špírský 383.

Bingen, msto pi Rýn 321.

Blanka z Valois, cho Karla

iv. 472, 572, 576—578,
600, 602, 609.

Blažej sv., biskup a muedník
613.

Boemund (Raimund) de

Warnesberg. arcibisk. Tre-

vírský 182, 328.

Bohuslav, vévoda Lehnický,

viz Boleslav.

Boleslav III., kníže Bežský
a Lehnický, pak i Vrati-

slavský 221, 313, 314. 407,

458, 464, 539, 599-

Boleslav, vévoda Opolský

127.

Boleslav, vévoda Svídnický

ve Slezsku 127, 416, 452.

Bonifác VIII., papež ímský
(Benedikt Gaetani) 6, ioS

až 112, 124, 145, 426, 434,

5/8, 592 , 593-

Bonn, msto v Porýnsku 403,

486, 543.

Bononia (Bologna), msto
v Itálii 342, 499. 555, 570.

Bor, msteko v echách

437-

Bordeaux, msto ve Francii

379-

z Boru Bohuslav (z rodu

pozd. Švamberského), šle-

chtic eský 241, 312; —

[

Bušek 437.

z Boskovic Artleb, šlechtic

Moravský 315; — Jimram
3i5-

• -.

z Botenštejna Konrád, Du-
rink, domnlý vrah Václava
III. 187.

de Bothon Bertrand, vdce
vojska v Carpentrasu 382.

Brabantský vévoda v. Jan.

Brandejs n. Labem, msto
v echách 433.

z Brandejsa Oldich, šlechtic

eský 295.

Brandejsští obaaé (n. O.)

414.

Braniborské markrabství 452,

473', 479- 499: srovnej

Sasko.

Braniborští markrabí 540.

Brescia, msto v Itálii 336,

337, 339—341, 552, 555; —
mšané 337 — 342.

Bevnovský klášter 495.

Brno 16, 148, 177, 186, 314,

316, 398. 435. 436, 44*.

449, 473, 522, 541, 559- 5ó->,

óoo ;
— hrad 609 ; — m-

šané 316.

Brod eský, msto 407.

z Brunecka Jindich, hrab
Nmecký 300.

Budjovice, msto v echách

L52. 153, 435. 438, 605, 606.

Budín, msto v Uhích 145;

— mšané 142.

Budišínský kraj v Lužici

452 -

Budyn n. O., msto v sz. e-
chách 301, 409.

z Buchses Konrád, maršálek

krále Jana 437 ; — Winand,

šlechtic Nmecký z Porýn-

ska 430.

Bulhai 152.



Burgau, msto a hrad ve

švábsku 428. 490.

Burghausy, msto v Bavo-

i ch 55'..

Burgundsko, krajina ve Fran-
cii 512. 581. 582; — vévoda

4r>5-

Burchard. Lappo de Schra-
pelau, arcibiskup Magde-
burský 126, 128. 133. 494.

Bytomský vévoda (Kazimír
II.) 90.

Bzenec, hrad na Morav 408.

7 Caeseny Michal, generál

Minoritu 519.

Caietamis František, kardi-

nál-jáhen sv. Marie in

Cosmedin 381 ;
— Jakub

ídegli Stephaneschi ), kar-

dinál-jáhen sv. ehoe 381.

Camarlingo Bartolomj, hrab
.v.V

Canové Veronstí 570. — Cane
grande della Scala 477. 493,

513.568.
de Caprona Ondej 373,

Carpentras, msto ve Francií

381—383.
Casale sv. Evagia 367.

rtello 1 'uter, ion šváb-

ský 300, 313, 406.^

Castilie, krajina ve Španlsku

387.

lat" Dionysius, grammatik
117.

Cecilte, panna z družiny Kli-

sky Pemyslovny 231.

11 V., papež ímský 6,

[09, I i". 1 [2, 420, 434.

arbone z Flo-

rencie 374.

1 linino Jan ^3.
CírUCO ( KrutO? 1 Albrecht,

li i Mišanu .

d 5, 6. I

Bi, 82, ,,1.

97, I JI, 122, 126, 160. 165,

183, 202, 209, 284. 285, 319,

332, 381, 415- 47-'. 47

498. 515. 545. 546. .-
590, 591.593. 6oo. 605, 615;— generální zástupce jeho

pi dvoe papežském v. Du-
randus de Firmitate.

Cisterciátí mniši 76, 120, 121
;

— opat v. Elberský.

Cistercium (Citeaux), slavný

klášter ve Francii 381. ^<to.

Clara Vallis (Gairvaux), klá-

šter Cisterciácký a msto ve

Francii (v Burgundsku)

38l,

de Claromontc Manfred, hrab.

Muac. 373.

Cluniackv ad 498.

de Colle Šimon 374.

Collinská braná v Kin.'

ilumna ( Colonna ). slav-

ný rod ímský 110, 518; —
Jiljí, theolog z adu AugtH
stianskebo, arcibiskup Bour-

ký 428, 434; — Petr,

kardinál jáhen sv. 1

chia 381.

z Corbary Petr, Minorita. pr<>-

típapež Mikuláš V. 518

553. 554-

Corfagnine André;! 374.

Cortina via v ím 353.

de Courtenai Robert, biskup

Remesský 4:4.

Creinona. msto v [talii 336,

367, 555; -- mšané
340, 34-1

.

Cumy ( < 01110 1, msto v Itálii

555-

Curych, msto ve

-•71. 319,

Cvikov, msto v Sasku 471.

Cynon Lombard, i / Floren-

cie) 138.

I .
msto v Cechách 525.
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echové ii, 17, 19, 20
-

22 »

$2. 41. 44- 7 1 - T 32 - 140. x 42 ,

i45, I S4, i55> l8°- l87- ?5.

223, 232. 236, 237. 258, 260,

261, 264, 269, 296, 306, 309,

312, 397, 4i6. 429, 433, 436,

440, 489. 502. 520, 564, 585,

599-

eská msta 240, 575.

eské hranice 51.

eské království (echy) 3,

4 6, 7—9, 11,16—18,20 až

23, 25—29, 3i, 32 - 35, 36,

37, 40, 42 , 49—

5

1
. 54, 55,

57, 58, 61—64, 69—72, 80,

87. 92, 104, 114- ll6
, "9,

123, 126, 127, 134, 137, I4ii

144. 146—148, I5 1 ,
x 54, x 55,

157, 170. 183- 185-187, 189^

190, 193, 194, i96-i99> 2I 5 az

223, 225—227, 229, 233, 236,

238. 240, 242-253,255,259,

261. 263, 265. 266. 268, 273,

274, 277. 278. 284. 289, 293,

296, 300, 303—305. 308 až

311, 313—315. 3i7. 322 , 335,

349, 383, 399, 405—407, 409,

411. 412, 414. 428, 43° az

433, 435—437, 439, 444,

451, 452, 465, 466, 472 , 473,

487, 488, 492 , 495, 496, 500

až 503, 509, 5 10—513, 52 5,

530, 539- 540. 542 , 543- 552 ,

553, 556, 559- 561-564, 566,

570, 574—578- 580, 581. 585
:

590. 598—600, 602, 604 az

606, 609, 610,

eské vojsko 315, 397-

eský praporec 268.

eští králové 3. 41, 125, H 1
,

143, 145, 151, 189, 190, i92 >

261, 314, 397, 42 5, 473- 502 -

eští opatové 273. 275, 276.

eští páni (šlechticové) 7, 22,

39, 61, 238, 273, 278, 293,

300, 301. 309, 310, 319, 405,

406. 411. 440. 472 > 562-

Daniel, biskup Pražský (1148

—1 167) 613.

Daniel prorok 115, 212.

Dánové 416.

David, král židovský 127, 132,

172, 310, 463, 495.

Delbora, Israelská prorokyn

223.

Demetrius, hrab Uherský

143-

Dtmar I., mnich Sedlecký,

potom Zbraslavský 84.

Dtmar II., mrak* Sedlecký,

potom Zbraslavský 84.

Dijon, msto ve Francii (v

Burgundsku) 582.

Diviše sv. kostel a klášter be-

nediktinský u Paíže 475,

58i-

z Dobrušky Jan, pán eský

431.

Domažlice, msto v echách

438, 439, 517, 556.

Dominikánský chrám a klášter

v Praze v. sv. Klimenta.

Dominikánský ád 120, 168,

207. 242, 348, 485, 5*9, 545,

578, 592-

z Donína Otto, šlechtic N-
mecký 437-

de Donoratico Gerard, hrabe

373

;

__ Ranno 373, 374-

Dornberk, hrad v Bavoích

468.

Drahotuš, msteko na Mora-

v (u Hranic) 317.

Drozdovice, msto v Rakou-

sích 521.

z Dube Berka (též Hynek

Berka), syn Hajmanv 431,

438, 512, 515; — Heinman

(Heiman), nejv. purkrabí

160, 431 ; — Heiman (Hej-



SN

náek. Hynáek), syn Hej-

maníiv 301, 431 ;
— Hciman

iXK, 203: — Heiman ( Hei-

mac, Hynáek), syn Ptv
4 f 4 433 :

— Jindich 141

;

— Jindich ( Hynek
|

Hynkv, biskup Olomoucký

5 I Si S72> 7'> - Puta 41 \.

438.

Dunaj, eka 20, 52, 151. 152,

451, 490, 5-'!

603. 605, '>o6.

Durandus de Firmital

l.a Ferti erální zá-

stupce ádu < "i -t tri i.-K-kt-
1 o

pi dvoe papežském 590.

I hirinsko 475. 503.

Eberhard, biskup Branibor-

ský 23.

Ebrašský klášter (u Bamber-
k.-i ) 2S3-

Ebron, msto v Palestin*

Edvard III.. král Anglický
1 1327—13

nburg, mstu v Rakou-
sich 5_> i.

Ehrcnfels, hra<l na R) n 321

Elberský <i|).-it Cisterciácký

'.11.

Eliáš prorok 212, 401.

Eligia -v. oltá v chrám Mi-

norítském v Janov 394.

Eliseus, prorok [sraelský p>-'

Eliška, dcera krále Fridricha

Eliška, dcera krále Jana \~j.

Eliška, dcera kráK Václava
II. cho Jana Lucembur-
ské!

, 1 . 215, 2l6 a/

:

77 ' i/

311. 314. 318, 322,

326, 407, 408, 410. 412, 410.

4-"). 430, 432, 438, 439. 443
a/ 44O. 464- 4'.'.. 472, 473.
4S7. 488, 49I, 40-'

5'-'- 5 r 3. 5T
545, 546, ^4<>. 551, 552

557- 563,

Eliška, ne- ra Václava
II.. cho Wikarda z Polné

' 77-

Kliska Rejka viz Alžl

Emicho z Wittelsbachu, bi-

skup Frisinský [20, 133.

Enoch, prorok Israelsk

Epikur, filosof

Epynttta Bonifacius, Minorita

.V)l.

Erfurt, msto v Durinsku }.

Esslingy, msto ve Wfirtem-

bersku 272, 41 1.

. e. obyvatelé v As

Eveové, Vsii 461.

Evropa 378.

EzechiáŠ, král židovsky 132.

Faros 364.

Faun, bh staroimský

Fariseové, sousedé Palestiny

401

Filip, arcibiskup Salcpurský,

patriarcha Aquilejský [3.

FiKp (vo Rathsamhausen),

biskup Eichstádtskj

242, 300, 313, 319.

Filip, hrab / Anjou 400. p.4

Filip, knize Achajský 363.

Filip IV.. král Franc >uzs cý

( [285 1314' '•• 9. 1
'"• '"•

342, 3°3. .V'4 47--

Filip V., kr.il Francouzský

i 1 3 1

•

Filip VI., král Francouzský

i 132J

577. 58

MI.
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Firmitas (La Ferté), Cister-
ciácký klášter ve Francii
38i, 590, 593: — Durandus
de Firmitate v. tam.

Flanderský hrab viz Quido.
Flanderští 522.

Flandry 522.

de Flisco Lukáš, kardinál já-

hen 340. 343, 349. 35 2. 35 8.

360.

Flocamonte z Comeny. cis. no
tá v Janov 396.

Florencie, msto v Itálii 138.
• 318. 342. 344—347, 393, 5I0.

Florentští mšané 344. 34;,

367-

Florisina. vdova v Janov
395- 396.

Floss. hrad ve Francích 603.

Fontíroide. Cisterciácký klá-

ster ve Francii 591.

Fosa Xuova. Cisterciácký

klášter u Terracinv 485.

Francie 120. 267. 268, 330. 414.

429. 457- 459- 500. 512. 520,

522. 540. --,2. 333. 556. 5<j-\

• 566, 568. 37^ 574. 3--. 57S,

581. 598. 600, 602.

Francouzi 381, 416.

Francouzské království 110

380. 386, 387, 472, 577, 598.

Francouzský léka oní 608.

Francouzský sloh 602.

Frankfurt n. M. 8. 94. 241.

242. 247. 248, 263—264,329
až 331, 400-402. 543. 610.

Frankfurt n. O., msto v Bra-

niborsku 499.

Franky, krajina v Xmecku
112, 611.

František Bartolomjv, ná-

mstek mistra Minoritv
provincie Janovské 390, 394.

Františka sv. brána v Praze

304-

Františka sv. chrám (Minorit-
ský) v Janov 390. 392.

Františka sv. chrám a klášter
v Praze 42. 1 14, 524.

Františkáni 120. 207.

Freiberk. msto v Míšni 96.

Frenectes Leopard z Pisy,
notá císaský 373.

Friaulští 14.

Fridingerv Hiltnar, mšan
Pražský 195, 280.

Fridrich (Bedich) Bavo,-,

mnich Zbraslavský 294.
Fridrich II., Bojovný, vévoda
Rakouský a Štyj ~kv 13, 18.

Fridrich I.. císa ímskv-
(1152—1190) 614.

Fridrich II.. císa Nmecký
^ (1212—1250) 13. 336, 474.
Fridrich der Freidige, markra-

bí Míšesky 96. 127, 21^,

278. 466. 473—475. -66.

Fridrich (Tuto), markrabí

Míšeský 96.

Fridrich Vážný ( der Gestren-

ge). markrabí Mišenský

2jj. 2r8. 283, 302.

Fridrich, opat Sedlecký 455,

543- 544. 545-

Fridrich, purkrabí Xorimbei-

.
ský 300. 319. 469.

Fridrich, vévoda Rakouský,

syn Albrechtv 194, 196,

197. 219. 288. 314. 400 až

404. 410—412, 426. 428, 429.

436. 451- 457- 464. 468—470,

478, 490. 491. 501. 513. 520,

52 i.. 543. 544- 554- 5 r»4-

Fumone. hrad v Itálii (bl.

Anagni) 108, 109.

Fiirstenberg v. Svojanov.

Gallie (= Itálie Horní i 248

Ganbacurto Gaddo 374.

Gaskoci 381, 382.

Gaskosko. krajina v jižní

Francii 379.



Gaskoští jezdci 382, 383.

Gazer. msto v Palestin 461.

Gedymin, kníže Litevský 569.

Gent, msto v Belgii 75.

tile, šlechtic ímský 100.

Gerardv Hugo. kantor v Pe-

riguieux ve Francii 35a

Gereon sv. 614.

Gerhard (z Eppen>teina >. ar-

cibiskup Mohuský 95, 124,

126. 1 -'8.

raid z Florencie, dvorenín

arcibisk. Janovského 391.

Gerhard (de Schrapelau), bi-

skup Merseburský 494.

Germanie 261, 345.

Gertruda sv.. panna 614.

Gervik. opat Osecký 415.

krajina v Palestin

461.

Ghibellini. strana politická

v Itálii 493. . 555,

570.

Gisela. abat\- avanech

Gocius z Orvieta, obojího prá-

va •

104.

Godefried. mnich Sedle

potom Zbraslav sk

Gotfried, mnich S po-

tom Zbraslavský 84.

Gothov. národ Germánský

Gotzlin. rychtá Koli:

Granada, mést >panlích
: —463-

463.

Gran<limont>ký ád 498.

Grausellské opatství u Malau-

Francii 360.

"vi er-
ném, knížeti Krakovském,

Kunhuty 147.

!lus Leoninus. notá ci-

:nhain. msto a klášter Ci-

sterciácký v Saších 5

Guelíove 27 1. 4. ,3. 51;

Guta. cho Václava II.. v.

Jitka.

Gutenštejn, brad ve Francích

543-

Hagenau. msto v záp. X-
mecku 2-4.

7. Hagenova Jindich, šlechtic

Porýnska 437.

Haimbach (Hambach). klá-

šter u Spin 56.

Hanzlin. rychtá áslavský

z Haufenšteina Albrecht a

Jindich viz z Autenšteina.

Hebrejský lid viz Zid.
Hebrejští hvzdái
Heckenbach (u Biberachu v

Bavoich). klášter jeptišek

rádu <isterciáckého 319.

Heidenrích, opat Sedlecký 4,

5, 8, 29. 59, 61, 7

124. 147. i6b,

241, 247

308, 341- 34o. 41 :

455
Heilbronn, mstu ve YVurtem-

bersku 220. 224,

41 2.

Heinrichov. klášter ve Slezsku

lor, biblický král Syrský

z Hennenberka Berthold, hra-

b n 2, 300. 313. 319,

406.

Hennegaustí hrabata 326.

Herlin, maršálek krále Jana

3»5-

Heman, biskup Prizrenský

410.

Heman, len ádu Nme-
ckých rytí, zpovdník krá-
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le Václava II.. potom biskup
Chelmský 67.

Heman, konvrš, správce šev-

c v kláštee Sedleckém 307.
Heman, markrabí Branibor-

ský 127, 146, 153.

Heman, mnich a sklepmistr

v Sedlci 286.

Heman, mnich Zbraslavský,

správce klást, domu v Praze

283, 298.

Heman, správce nemocnice
na Zbraslavi 508, 509.

Hessenský lantkrab 494.

Hiltprandv Mikuláš, mšan
Pražský 282.

Hlohov, msto ve Slezsku 558.

Hluboká (Vroburk), hrad v

jižn. echách 53, 438.

Hnézdenská zem 141.

Hnzdno 6, 139, 141, 171;

— chrám 141.

Hodonín, msto v jižní Mora-
v 56.

z Hohenlohe Albrecht, hrab
Xmecký 300, 313; — Kraft

403-

Hochštýn, hrad na Morav
49.

Holi, hrad v j. Morav 397,

398. 47 1-

Hollandští hrabata 32G.

Hora císaská u Florence

344- 346. 347-
_

Hora radosti v ím 357.

Horažovice, msto v j. Ce-

chách 193.

Hornici (Kutnohorané ) 7.

153. 200. 201. 202, 240, 27S.

285, 292. 455.

Hory Kutny (Hora Kutná)

151— 154, 162, 196. 200, 201,

226, 232, 240, 241, 24Q. 260,

278, 279, 284, 285, 288, 290,

292, 301, 407, 525, 542, 577.

Hradec Králové, vnné m-

sto v echách 193, 196, 408.
416, 440, 464. 574, 575.

Hradec u Opavy, hrad ve
Slezsku 36, 408.

Hradišský klášter na Morav
5°4

:

Hronoviei, panský rod v e-
chách 407.

Champagne (Campanie), kra-

jina ve Francii 581.

Charybdis 203.

Cheb, msto v echách 4, 14,

40, 41, 57, 60, 62. 300. 437.

438. 471, 602, 603.

Chebsko 152, 47

j

Chrudim, vnné msto v e-
chách 193.

Chuchle (Vtší a Menší), ves-

nice Zbraslavského kláštera

u Prah}- 2 14.

lnu, eka. pítok Dunaje 451.

de Insula Goccio Gentilis 514.

Isák sv. 614.

Isara, eka v Bavoích 605.

Isena. eka. pítok lunu v Ba-

voích 468.

Ismael, syn Abrahamv 212.

Israelský lid (viz Židé) 127.

t84, 223. 252, 462. 490. 593.

Israelští králové t,t,S^ 574.

Itálie 120, 248, 267, 268, 271.

311- 319. 331. 342. y? u 362,

429. 470. 493. 499. 512, 513.

5I7- 534. 535- 543- 544-

Italská msta 271.

Ivanice, msto na Morav
152. 322.

z lablonného Heman, pán

eský 431, 433: — Mark-

vart 431, 433-

fakuli, mšan Pražský 201.

Jakub, patriarcha biblický 2.

210.

Jakub 9v., apoštol 614.

Jakub ( v krou. Petr) Swinka,

41



arcibiskup Hnzdenský 141,

148.

Jakuba >v. (apošt.) kaple na

Zbraslavi [36, 454.

Jakuba sv. kostel v I 'raze i<;5.

Jakubv rod viz Velflovici.

Jan, arcibiskup Kaloský 144.

lan. arcibiskup Kolínský, viz

Jindich (z Virneburka).

lan (z Ostrova), biskup Bri-

xenský, Bamberský a Fri-

-in^ký 1 f [326 1 7. 141 .
ii>".

17'.. 177.

Jan. biskup Krakovský 126,

133-

Jan z Brabant, kovolijec [82.

Jan z Clavaru, Minorita 391.

Jan. clen ádu kíŽOVnického

Jan Davidv Toletánský, hv-
zdá 531.

Jan. Delfín Viennský a hrab
Albánský 354,

Jan III. iz I tražic ). biskup

Pražský 80; — IV. (z Dra-

žíc 1301— 1343) 195, 380,

41... 128, 429, 433, 441. 530.

540, 559. '
•
6i3. '»'?•

Jan Jindich, druhý syn krále

Jana Lucemburského j<>t

515. ;;_>. 6oo, <">_. 606

Jan. kardinál biskup Velletrij-

ský 382.

Jan Ktil '14.

Jan Lucemburský, syn

Jindicha VIL, král 1

-248,

2 <. 270,

300—305,

$16, 318-323, 327,335,

. 448,

-466,

AHt>—488,

495, 500—502, 509—512,
20 523,

527, 539. 54". 55'

584, 586, 597—611.
Jan. mnich kláštera ba Ferté

ve Francii 593, 5<>4.

Jan, mnich Sedlecký 84

Jan. nemanž. syn krále Václa-

va II.. probu Vyšehradský,

pak biskup < olomoucký

1 [334- [351 1 466, 467

Jan. notá králové Elišk) 44Í).

Jan. opat Plasský <>. 241.

Jan. 1 >pat Waldsaský 1. 415.

Jan XXII.. papež ímský
I [316 [334 1. díve Jakub

Duése, biskup Avignonský

414, 426, 428, 4_'<>. 441. 442.

457. 459, 460, 463, 4''/.

47'' 478. 4 S -

499. 513. 5*5. 5i". S^

567. 5'"'- 57°. 573i

--:: 587. 589. 590-

Jan Parricida, syn Rudolfa,

• ly Rakouského a Sváb-

novec Albrechtv 112, 114,

197. 328-

Jan. rychtá Kutnohorsk

Jan sv. 614.

Jan. syn Filipa VI

Jan. syn Jindicha,

Bavorského, a Markét)

ry krále Jana

Jan. syn krále \ acl.iva II.

454-

Jan. syn ZáviŠV a kr.ilové

Kunhuty 36

Jan. vévoda Achajský 342,
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Jan, vévoda Brabantský 326,

3-7- 575> 584-

Jan. vévoda Sasky 401.

Jan Vlk. vrah Tasa z Wisn-
burka 150.

sv. Jana chrám v Laterán
( v ím) 592.

Janislav. arcibiskup Hnzden-
ský 457.

Janov, msto v Itálii 335. 341,

389—396: — chrám sv. An-
tonína viz sv. Antonína
chrám ;

— chrám sv. Fran-
tiška v. sv. Františka ; — ol-

tá sv. Eligia ve chrám
Minoritském v. sv. Eligia

;

— sv. Jií osada 393.

Janované 33?. 341, 342.

Jarom, vnné msto králové

eské 408.

Jaromír viz Kazimír.

Jebusité 461.

Tenslin. rychtá Kutnohorskv
288.

Jericho, msto v Palestin

377- 461. 462.

Jerinocho, msto v Palestin

461.

Jeroným sv., otec církevní

506, 587.

Jerusalem, hlavní msto v Pa-

lestin 132. 174. 423, 461,

462, 548. 593.

Jerusalemského domu ád
(Templái) v. tam.

Jerusalemští králové 133.

Jevišovice. hrad na Morav
597-

Jidáš, apoštpl 261.

Jihlava, msto na Morav 191.

Jindich (z Virneburka — v

kron. Jan), arcibiskup Ko-
línský 2, 242. .165, 267, 321,

331.. 400—402, 486.

Jindich. biskup Kostnický

126, 133.

Jindich, biskup Vratislavský
148.

Jindich Flanderský, maršálek
Jindicha VII. 373.

Jindich Habsburský, vévoda
Rakouský 428. 468—472,

544-

Jindich VIL, hrab Lucem-
burský, císa ímský 7, 9,

215, 220, 221—224, 226, 236,

238—243, 245—248. 2^.
256—258. 262—265. 267,

2yo~2J2. 274. 276—278,
283, 289, 300. 3 r

3 . 318. 319,

326—330, 333- 337, 339, 342
až 344- 346. 348—350, 354,

356- 357- 360—363, 366,

347- 379- 380. 390, 399, 416,

426. 428. 443. 444. 465, 476,

478, y?7-

Jindich III.. hrab Lucem-
burský, otec cis. Jindicha
VIL '326.

Jindich Jasný, markrabí Mí-
šeský 96.

Jindich, kaplan opata Pia—
ského 249.

Jindich, mnich Sedlecký, po-

tom Zbraslavský 84.

Jindich, opat Fuldský 242.

Jindich (z Met), opat ve Vil-

lersu, kanclé Jnd. VIL,
biskup Tridentský 221, 332,
34i. 567-

Jindich Spravedlivý, vévoda
Vratislavský 4. 53—55.

Jindich, notá krále Jana 558,

560, 567-

Jindich, syn Boika Svídni-

ckélio, vévoda Javorský

416. 432. 452. 539, 540.

Jindich, svn císae Fridricha

II. 13.

Jindich sv., vyznava 014.

Jindich, vévoda Hlohovský

127.

41*
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Jindich, vévoda Korutanský,

král eský 7, 8, 126. 184.

[90, [91, 194, 195. 198. 200,

216—219, 221. 222. 22? až

--7 -'29—231. 233. 234.236,

239—245, 240. 251,

277 281, 283—286, 288 až

292- _" 8, 301. 302.

-308. 310. 425. 47 2. 515,

552 < 567. 573. 598—600.

Jindich VI., vévoda Slezský

( Vratislavský ) 510. 511.

601.

Jindich, vévoda Bavorský,

hratr Stpánv 5

Jindich, vévoda Bavorský,

Stpánv 4'>'>. 4<>x. 47.V

487. 49 1
- ? l 7- 556, 562

602, 604, 6

Jii sv. chrám a klášter na

hrad Pražském 148, 464.

Jitka (Guta), dcera krále Yá-

iva II. i"". 1 o 1. 454.

Jitka, druhá dcera krále Jana

122. 431. 444. 473, 50 1. ;:_".

Jitka (Guta), chu krále Vá-

clava [I. 4, 6, i", jo. 40—44,

;i. 74. <>-'. 98, i_'4.

128, 134—136.

Jodab, krajina v .\>ii 461.

Johanna, cho mistra Viléma

de Vallecari v Janové 394

Johanna Evreux ( v kronice

Beatrix 1. chu Karla Fran-

uzského 500.

Johannité 1 ad sv. Jana špi-

tálu Jerusalemsk. 1 386

Jordán, eka v Palestin 553.

-. kr.il židovský 1
3-'.

Judita, králová 1 cho
isláva I. 014.

Jud' :-i . 592, 593.

Jiílišská hrabnka (v družin
Markéty 1 _-;. 333.

Kadesharn, krajina v Asii 461.

-KÍi zem 141.

od Kamene Ehrlin. mšan
Praž^-ký 241. 345: — Jin-

dich 308.

Kamenec, klášter ve Slezsku

Kamenice, insto v Saších 73.

471.

Kamenická krajina 80.

Kamenický opat 83.

Karel II.. král Neapolský

( 12X5— 130Q 1

Karel IV. Krásný, král Fran-

couzský (1322— 1328) 465,

475- 5°°- 5°-'. 520 574-

Karel Martel. král Uherský

(+ 1295) 145- 44.V

Karel IV.- (vl. Václav), prvo-

rozený syn krále lana l.u-

cemburski
1

4' 1 —1378 !

410. 429, 431. 444- 445- 47-'-

: - -

577. 597. 599. iy --

607 609.

Karel Robert (z Anjou), král

L'her>ký 1 1302— 134-M 145.

*. 47'-

511. 52O, }2\

.

Karel Veliký, císa ímsko-

nmecký (800—814) 47s -

Karrl z Valois, hratr Filipa

IV. Francouzského 460, 520,

577-

Karmelitánský ád U".

Kartu>iánšký i 543.

Ka •

. panna a muc

nice 613.

Kazimír (v kronice ti

min. král Polskj

137

Kedruta, služebná kra!

Elišky ;

Kladruby, klášter Benediktin-

ský 8o, S|
;
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Kladsko, msto ve Slezsku

438: — kraj 55. 510.

Kláry sv. ád 525.

Kliment IV., papež ímský
(1265— 1268) 484.

Kliment V., papež (1305-1314)

9. 109, 224, 248, 270, 328,

33i. 337- 349- 354, 357, 363,

364. 379- 382. 384, 414, 426.

Kliment sv., papež a mued-
ník ( -f 101) 614.

Klimenta sv. chrám (a klášter

Dominikánský) v Praze 64,

i50, 233, 431.

z Klingenberka Jan, Švábský
šlechtic, v echách žijící

201.

Koblenc. msto v Nmecku
321. 400.

z Kokoic Jindich. vdce
Míšan 279.

od Kokot Fridrich, mšan
Pražský 282, 345. 431 ; —
Jan 282; — Mikuláš 282.

Kolín, msto v echách 82,

196- 301, 302. ?2j.

Kolín nad Rýn^m, msto
v Nmecku 403, 470 ; —
chrám 523.

Kolínský arcibiskup 267, 268.

Kolmar, msto v Alsasích

270. 274. 277. 300, $3$.

Komoany, ves proti Zbraslavi

52 7- 554-

Konrád, biskup Lebusský 126,

*33-

Konrád I., biskup Olomoucký
(i3 T6— 1326) 414. 43°- 433,

501.

Konrád, kaplan opata Heiden-

richa Sedleckého, pak pe-
vor toho kláštera 249, 544.

Konrád, mšan Kutnohorský

201.

Konrád, mnich Yaidsaský. po-

tom Zbraslavský 84.

Konrád, pevor v Sedlci, pak
první opat Zbraslavský

(1293—1315) 6—9, 11, 76,

84, 85. 88, 91, 114— 116, 119,

'-4- 133- 136. 148. 158, 160,

163—165, 167, 170, 183-185,

193, 218, 229, 237, 241—243,
246, 247, 252, 254, 297, 298,

300, 308, 321, 326. 333. 34 1,

346, 415. 429. 444, 509, 529,

530.

Konrád, poslaný Václavem II.

do Orleansu na studie 104.

Konrád, stídník faráv v

Kutné Hoe 241.

Konrád, zlatník na Starém
mst Pražském 168.

Konstantin. císa ímský
(306—337) 360.

Kornpuhel Konrád, mšan
Pražský 241.

Koruna Zlatá (Svatá). Ci-

sterciácký klášter v j. e-
chách it. 12, 88.

Korutanci 7. 219. 232, 234-236,

253., 297. 298. 304. 308.

310. 515, 552.

Korutany 12— 14. 199. 200,

217. 233. 234. 245. 515. 551,

552. 599. 600, 602. 603, 606.

Kostelec .nad Orlicí, tvrz

v echách 408

Kostnice, msto v Nmecku
(

.- Badensku) 319.

Kouba, msto v Bavoích

472, 487.^ 556, 597, 605.

Krajina, vévodství 14.

Krajišt 14.

Krakov, msto v Polsku 5, 73,

74. 88—90. 92. 102. 186,

457. 511.

Krakovské vévodství 89. 91,

102, 152. 171.

Krakovští šlechticové 74.

Královská Obora u Prahy

(Stromovka) 448.
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Krescentiova tvrz v ím 353.

Kristin s V .. muedník 014.

Krištoí II.. král Dánský
1 1319—1326) 473.

Krištof 5v., muedník 614.

Kivoklát, hrad v Cechách

4 1". 438, 44'. 47"- 47-1

.

Križovníci z domu Nme-
ckého 67, 120, 207, 209, 2ii,

407. 4^). <j8. 607.

Kižovnický špitál v Praze

233
Križovnický ad špitálský 36,

235, 256, 284.

Krušina Heimann (Hynek)
viz z Lichtenburka.

Kubín, msto v Lužici 453.

Kujavsko, krajina v Polsku

141.

Knniáni 15.

Kunhuta, dcera Otakara 11..

abatyše u sv. Jií na hrade.

Pražském 41

Kunhuta, cho král. I ttakara

II. 4. 17. 23, 35—37, .V). 4".

4--

Kurný trh v I 'raz-.

Kutnohorska nrhnra 406.

Labe, eka v echách 153,

231, 282, 301, 399, 413 .

Ladislav (Vladislav) I\ '.

král Uherský (1272—1290)

Ladislav, syn Karla Roberta,

král.- 1 rh( rského

Lacina, krajina v Asii .

Landava, msto \

Landshut, msto \ Ba

Landsperk, tu I 1 chách

i kroiin.

chách. statek Zbraslavský

[88, 293, 294, 414.

z Landštejna Rajmund, šlech-

tíc eský 4.vs : — Vilém,
syn Vítkv 431, 434, 435,

438, 43'». 44<>; — Vítek 431.

Lateran v ím 342; sn
lana chrám.

Lateránský falckrab v íme
355;

Lateránský chrám sv. Marie

V rotund: srovn. SV. Marie

V ím.
Lauingen, msto ve švábsku

490.

Lawa, msto v 1 >. Rakousích

472. 560—562, 564, -

Lebna, krajina v Asii 4(u.

Lehnice. msto ve

5 "
Leonardus Patr; arci-

biskup Kapuánský, kardi-

nál biskup Albánský. 340,

343, 349, 352, 358—360.
Leopold Habsburský, vé\

Švábský, syn Albrecht*,

bratr Fridrichv 404, \<
>''.

47 1 '• 544-

Lešek erný, kniži Krako

[02.

uchtenberka ' tldich, lant-

krab 40''. 437, 441.

Lev, provinciál kižovník
Nm. domu 431.

Libanon, pohoí v Sýrii 3

Libuše, knžna eská 563.

Lidice, hrad v Cechách 201

z Lichtenburka llaiman 5',

195, 255, .V4 :. - Jindich,

syn Ulmanv 4^1 ; — K.<

mund -'ni ;- < Hdrich ( l'l

maní syn SmilV 195, 431.

Limburk, m~!" v Belgii -

5*4

z Linavy Fridrich, šlechtic

Moravský 315—317.
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Linec, msto v H. Rakousích
152, 605.

z Lipé Berthold, probošt Vy-
šehradský, 586, 610; —
Jindich, pán eský 7, 9,

I96, 200 202, 22, 226,

232—236, 282. 295, 301, 397.
405—411. 416, 429—432,
436—440. 445- 449- 454,
520. 530, 541 ;

— Jindich
mladší 430, 471. 529, 564;
— Zdenk, syn Jindichv
431-

Lippi Fecino 374.

Litevci (Litvané) 15, iot,

499, 522, 607, 60S.

Litevské hranice 60S.

Litevské krajiny 52S.

Loket, hrad v echách 431 až

433, 437, 438. 445, 575-

Lokytek, v. Vladislav.

Lombardie, krajina v Itálii 8,

248. 271, 274, 277 , 331, 334.

354. 362. 367. 389, 429, 477.

493, 544, 552 , 554, 555, 560,

568, 570, 575, 580.

de Lombardino František, cí-

saský notá v lanov 391,

393. 394-

Lombardové 335. 345, ^j-j,

489. 5io, 555-

Lombardská msta 271, 351,

552, 555. 568, 610.

de Longis Vilém, kardinál

jáhen sv. Mikuláše 381.

Lothrinský vévoda 487.

Louny, msto v echách 191.

Lubava, msto ve Slezsku 452.

Lucca. msto v Itálii 342, 555 :

— mšané 367.

Lucemburské hrabství 265,

322. 326. 412, 430. 443. 454,

458, 465. 471. 473, 489. 495,

496. 501, 512, 521. 555. 557,

577- 578, 597, 609.

Ludmila sv.. knžna a mued-
nice 614.

Ludvík Bavor, císa Nmecký
(1314— 1347) 400—404,
408, 411, 412, 426, 428, 4Í9,
436— 4-fJ, 451,457- 464, +68
až 47i, 473, 474, 476-482,
487, 490. 491. 499- 509- 513,
5i4, 516—517, 519, 532—539,
543, 544, 552—557, 560, 561,

565. 568, 570, 585, 599, 600,
603—606. 610. 611.

Ludvík, syn Ludvíka Bavora,
markrab Braniborský 499,
566, 568.

Ludvík (hr. Heattnský), bi-

skup Ministerský 242, 486.

Ludvík X., král Francouzský
(1314— 1316) 520.

Ludvík, vévoda Bourbonský,
hrab z Clairmonta 598.

Lutold, fará v Ústí n. O. 131.

Lužice 453.

Lva sv. oltá u sv. Petra v í-
m 357.

Lyonský koncil církevní 485.

Mava, krajina v Polsku 16.

Maai 323.

Maffe, krajina v Asii 461.

Magdalenská farnost v Janov
392.

Magdeburská metropole 494.

de Magistris Lue Petr, m-
šan ímský 514.

Maiorka, ostrov v moi Sted-
ním 387.

Malachiáš sv., biskup Irský

582, 583-

Malaucne v dioecesi Vaison-

ské ve Francii 360.

Malešovský potok 153.

Malin, msteko u Kutné Ho-
ry 577-

de Malovicino Robert, arcibi-

skup Salernský 351.



Marchegg, msto v I). Rakou-

SÍch

Maí Magdalská s\ . 014.

Maric, dcera Jindicha VII.,

cho krále Francouzského

Karla IV. 44.}. 465, 47-'-

475. 47'

>

sv. Maric klášter v Lucem-

burku ;

sv. Maric klášter pi hlavním

ohrani v 1'ariži 581.

^v. Maric na Louži kostel v

Praze 578.

sv. Maric v ím chrámy: na

\ra coeli 514 ;
— v rotund

343, 519; — in Transpadina

v.- Vžích 353, 354,

358; - in Via lata 340, 343.

sv. Maric na Zbraslavi oltá

143-

Marjanský Dvr, jeptišský

klášter ádu < cisterciáckého

u Brna 473.

Marjanský kostel pi 1 I

Johanitu v Praze, na Men-

ším mst -'.}-'• 233.

Markéta Babenberská, první

cho < itakara II. 3, i-\ 13,

15, 16, 17.

Markéta, dcera Karla [V. a

Blanky z Valois 6

Markéta, dcera Václava li.

cho Boleslava III.. knížete

Vratislavského 221, 314.

Markéta, dcera Viléma Hol

landského, cho kr. Ludvíka

ira 476,

Jindicha

\ I [, 9, 230, i,
-'•-'.

7, 33 1

341. #9
'•

Markéta, první cho Ludvíka
• rix.

Markéta l
Maultasch 1. dcera

Jindicha K<»rntanského a

cho Jana Jindicha Lucem-
burského

Markéta, nejstarší dcera lana

Lucemburského, cho vévo-

dy Jindicha Bavorského
3l8, 431, 444. 465, 4''''. 4*7-

5 x7i .— -•
.

: '' ( '-

Markéta sv., panna a mued-
nice 613.

Mars, obžnice 531.

Martin sv., biskup a vyznava
614.

SV. Martina ve zdi hrana v

I 'raze 410.

Matiáš (de Bucheck), arci-

biskup Mohuský

Matouš, len ádu Domini-

kánského -'-'4.

Matouš, hrab Trenínský <>.

[43. 396—398, 4!

Matouš Rubeus Ursinus, kar-

dinál [03, 104

Matouš sv., evangelista '>u

Matouš, zpovdník císae Jin-

dicha VII. 347.

Mauerbach, Kartouzský klá-

543-

sv. Mauricia oltá v basilice

sv. Petra v ím .;

Maurus SV., vyznava I

Meathský |
lne/dar 1 5

Medové, národ v Asii 416.

Melchisedech, král Salemaký

Mlník, vt to králové

. )•». i''t

554
Menhart, vévoda Korutanský

222, -4 1

Mergentheim, msto v Bavo-

i cl

Merville Simon. th<

Metský

Mšel lav) III.. vé-

voda Tšínský 90, 187
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Meané 500. 512.

Mety. mésto v Lothrinsku 413,

486, 487.. 500.

Michal, pevor Zbraslavský

507.

Michala sv. kaple v Praze

( pod Vyšehradem) 546.

z Michalovic Beneš, pán e-
ský 43 1-

Mikuláš Albertv, biskup Spo-

letský, kardinál biskup O-
stijský 340. 343. 349. 352.

355- 558- 36o- 381.

Mikuláš (de Stachowitz), bi-

skup ezenský 319.

Mikuláš Fuldský. léka císae

Jindicha VII. 347.

Mikuláš, kustos chrámu Se-

dleckého, pak opat v Sedlci

609.

Mikuláš, mnich Zbraslavský

569. 612.

Mikuláš V., protipapež viz

z Corbary Petr.

Mikuláš, sluha králové Elišky

446.

Mikuláš sv.. biskup 613.

Mikuláš, syn vévody Bole-

slava Lehnického a Marké-

ty, dcery Václavovy 464.

Mikuláš, vévoda Opavský, syn

Otakara II. 53. 314. 444: —
syn Mikuláš mladší 444. 449,

576. 597-

sv. Mikuláše kostel na Kur-

ném Trhu v Praze 578.

Milán, msto v h. Itálii 33?

477- i:?- ?yy- — mšané
335- 336. 340. 342-

Milánská vzpoura 336.

Milánské území 335.

Minorit 21. 195. 207. 221. 224.

280. 312. 389. 391, 392. 394,

395. 5i8. 519- 535, 578, 59-? -

609. 613 : — generál 592: —

chrání v Brn 444: — Ja-
novští 390. 391 ;

— námstek
provinciála Janovské pro-

vincie v. František Bartolo-

mjv: — provinciál ím-
ský 535-

Míše. hrad a krajina v Sasku

5, 96. 278. 279. 296. 409, 413.

466. ^03-

Míšeské markrabství 97. 152,

171. 474- 475-

Míšeské vojsko 281. 2S2.

Míšané 279. 280. 281. 297,

304. 310. 599.

Mláátek hbitov v Paíži 581.

Mnichov, msto 9 Bavoích

544- 585-

Modena, msto v Itálii 555.

Mohan, pítok Rýna 401. 402.

Mohu. msto v Xmecku
403. 455- 529; — arcibi-

skupství 430. ?2$. 584: —
kapitola ^23 : — kostel 529,

584: — mšané 52

Morava 4. 35. 36. 37. 46—49. 82.

98. 152. 179. 188. 193. 313 až

317. 322. 32?. 396. 399. 406.

435- 436. 5OI » 5- r
- ? 6 -

55 564, 575. ?~6. 597. 604.

609. 610.

Morava, eka 397.

Moravané 49. 315. 316. 52

Moravská msta 240. - ~
5

Moravské hranice 20. 49. 92,

443. 562-

Moravští šlechticové 319. 520,

-,62.

de Morilliano Tankred, hrab
37?-

Morimund. klášter Cisterci-

ácký ve Francii 381, 459.

Mosella, pítok Rýnský

Múhldorf. msto v Bavoích

451. 468.



Munsterberk, msto ve Slez-

sku

Mýto ( Vysoké), vnné msto
193, 196, [98, 408, 437, 440,

<7>-

Mže 1 Berounka >. eka
chách --. 470.

Napea 204.

Nassavsko, hrabství v N-
mecku 403; — hrabe 403.

Navarra, msto v [talii 555.

Nazanum, hrad " Papie v Itá-

lii y>-? .

Neapol, msto v Itálii 108,

347-

Nekar, pravý pítok Rýna m.

4 id. 4IJ.

Nmci 24. 41. 1 32. 141. 1 42

154. '55- 261. 309. 312, 344.

345

Nmecká hrabata 318; -- kní-

žata 18, 6o, <)4- 3*8, 330, 345,

347. 350. 513; msta 113:

— vojsko 344. 345- 3971 —
národ 44.

Nmecko 6, [12, 120, 144. 252,

253, 26l, -''.7, 2Ó8, 289, 300,

306, 318, 326, 330, 331. 334.

335, 403, 411. 44>

47')- 5 '3- 522, 532, 53 =

'r'^7- 5^8,

581, '!<>. M ].

Nmetí králové 9, 399
šle< hticové 3"! , 405 ; —
tžkoodncí

( Kloster t Neuburg, m<

I). Rakousích -

Nicho Betto ^jt,.

Nimburk, msto \ Cechách 7,

1. 228, 231, -.;'.. j-

Ninus (v kronice Aeneas),

zakladatel Trevíru 268.

Nithard, satirický básník 543.

Nordlingy, msto v Bavoích
-7-'- 321.

Norimberk, msto v Bavoích
s. 113. 1X2. 249, 254

300. 318, 319, 403, 411, 412,

556, 561, 565, 566.

Nové Msto Bavorské 562.

Nové námstí v Praze 131.

< Mra. eka ve Slezsku 6

:. < lettingen Ludvík, íšský
hrab 3< <. 310. 403.

< me, eka v echách 301.

( )jir. šlechtic 192.

( Ibramkostel, msto v ' >.

Rakousích 560.

Oldich, vévoda K'>nitanský

13. 14. iS.

• Ir 1 Hloco < ottfrid, hrab
< Uomouc, msto na M01

[86, [88, [89, 313. 3'4. 5">.

545 .
- biskup 4<>5 . ko-

stel 576, 377.

Ondej, kr.il Uherský 4. 35.

[42.

' Uldej s\ .. apoštol (113, 614.

sv. « mdeje chrám v Praze

7.1- '"-'• 6l3-

Opatovice Benediktinský klá-

šter ve vých. echách 51.

Opa\ ské vévodstvi 313. 314.

42S. 444.

( (polsko, vévodství v<

141.

< Ipolskj vévo !a 1 Bolek )

<1<- < írgio Alexander i~i,.

< Orleans, msto ve Francií

< >r»ini Napoleon, kardinál já

hen sv. I ladriána 381.
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Ortlib. mšan Kutnohorský

288.

Ortvin. správce sklepa (cel-

larius), pak opat Sedlecký

576. 609.

Osek. klášter Cisterciácký v

echách 529.

Oslavany, klášter jeptišek á-
du Cisterciáckého u Ivan-

ic na Morav 324, 325.

de Ossen Jan 346.

Ostrov (na Zbirožsku), klá-

šter Augustiánský 451.

Ostrov, klášter ádu sv. Bene-

dikta 76.

Ota Bavorský, král Uherský
186.

Otakar, syn krále Jana viz

Pemysl.
Otakar, syn krále Václava IT.

49. 50.

Otta Habsburský, vévoda Ra-
kouský 470. 4QT. 520, 521.

543- 556. 559- 56°—562. 564
až 567- 573- 597- 599. 603.

605. 606.

Otta, vévodí Dolnobavorský

476. 491. 556, 565. 573. 585.

z Ottink Ludvík, hrab íšský
242.

Otto Dlouhý, markrabí Bra-

níborský 21—23. 31, 89. go.

146.

Otto Durink, II. opat Zbra-

slavský 2. 84. 136, 415, 530.

Otto. jáhen a sukcentor na

Zbraslavi 508.

Otto s kopím, markrabí Bra-

niborský 127. 147. 153.

Otto, zástupce Viléma Zajíce

z Valdeka v poselství k Jin-

dichovi VII. 241.

z Pabnic Oldich, doktor de-

kret, kanovník Pražský,

posléze opat v Sedlci 22~,

545- 573. 576 > 585- 5^6.

Padua, msto v Itálii 342.

Pankrác sv., muedník 614.

Papia, msto v Itálii 395.

Parcevallo, biskup Xebijský

391. 392.

Paíž 92, 364. 380. 462. 463,

465. 472. 475. 485. 500. 562,

566. 567, 569. 581. 598.

Parkštejn, hrad ve Francích

603.

Parma, msto v Itálii 367, 555.

Pasov. msto v Bavoích 566,

605.

Pastýi ( Pastoure ux ) , sekta

kesanská 457.

Pavia. msto v Itálii 555.

Pec. obec u Kivoklátu 308.

Pellario Guidone z Pisy 373.

Pergamus (Bergamo). msto
v Itálii 555.

Perštejnec. tvrz u Kutné Ho-
ry 288.

Petr. arcibiskup Hnzdenský
v. Jakub.

Petr (Angeli), protonotá,

pak kanclé eský, posléze

hiskup Olomoucký (1311 až

1316 ). 160, 201. 414.

Petr (z Aspeltu), arcibiskup

Mohuský 8, 9. 125. 126,

133, 148, 220. 242. 266—268,

300. 301. 303, 310. 311. 313,

319. 321. 322. 328. 329. 380.

399, 400—402. 405. 409—413,

428. 430. 454. 523.

Petr Bewchil z Krakova, pí-

sa Jihlavského ruk. kron.

Zbrasl. 183.

Petr (de Mortuomari), biskup

v Auxerre [Altisidorský],

kardinál sv. Štpána in

Vionte Caelio 586.

Petr de Murrhone, viz Cele-

stin V.



Petr, opat Ostrovský, stavitel

chrámu sv. Ondeje v Praze

( v XII. stol. i 614.

Petr I. Zitavský, tetí opat

Zbraslavský 1. 9, i<>;. 202,

241, 249, 254 5, 415,

489, 524, 530,

573. 584. 587 i-' ;iž

614.

fvtra sv. basilika v ím .^44.

.v-- 353. ?"•
5J9.

592.

sv. Petra kanovníci v ím
Petra SV. oltá v basilice jeho

v Kun '

Petina, cho mistra Agrista

v lani i\e

1. vrch ti Prahy

Petrský peniz

Pflug Oldich / Rabštejna,

podkomoí ("esky 563.

Pirchnerovci. mšané Kut-

nohorští 279; Berthold

Pisa. msto v Itálii 335, 344,

363, 3; chrám

348; - mšané 335,
• 374-

Písek, msto v Cechách

7. Pistoje Šimon Filipv 373.

Placentía (Piacenza), msto
v Itálii 555.

Plaský opal 252, 308.

Plzesko [92, 4^7.

Podbrad) . msto \ Cechá :h

Polika, vnné msti

/ Polliaka 1 Poilly ) lan. pro-

ir ueni Pari/skel

Polska knížata 141 ;

—
140; —

141:

do

140. 141.

PoPk království t korun;.

<>. tOI, 140. 141,

144. 145. 147. 14S. [52, lul.

413, 456 .

511, 573, 601 vé-

vodství ;-• 1.

Polský licí 1 oj. 140. 147.

Pomoanská zem 141. 171.

Pontiniacum (Pontigny), klá-

šter Cisterciácký ve Francii

381.

Poplinv Ebruš, mšan P
ský 241, .

Pordenone, msto v Itálii 14.

Porchetus (Spinola), arcile-

skup Janovský

394-

Portský biskup 3:

Portugalsko 387.

Po/na. msto v Polsku

Poznaská zem 141. 171.

Praha 4. ;. 7. S. 4.. ;i

'". 63, (4- 7'- 74-

00. [05, 100. 1 i_t. • 28, [30,

[69, 17". 188, 190,

1 ')'. 193 196, 198, 201, -• 17.

220, 224, 3 23] 236,

239 j\j. 245, 250. 251, J77

až 2Í "". 301 až

396 41-. 414.

467, 47"- 47'- 47.;- 488

511, 512, 51:

551,

DO] . 06 6l0, 6l2.

dc Pr.ito Jakub Alberti, biskup

llslc) a Benátsk)

;i8.
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Pražská dioecese (církev)

61, 80, 482, 495. 607. 615.

Pražská míra 571 : — váha

Pražské groše 137. 13N. 317,

453- 57 1 -

Pražské biskupství 482, 492;
duchovenstvo 78, 502. 517.

524. 602.

Pražské msto Menší 307, 449.

545; — Vtší (Staré) 235.

240. 307. 449, 450. 574.

602: — námstí (u svat.

Havla 1 131: — Staromst-

ské 45.8: — tržišt 298; —
zdi 234.

Pražské vojsko 521.

Pražský hrad 7, 53. 69. 72.

78, 137. 232. 236. 304, 307.

311, 312. 407. 414. 449. 464.

574, 577- 02
-
6o3- 6o7>

609; — kostel (u sv. Víta)

86. 87. 114. 148. 170, 218.

311, 410. 444. 464. 576. 586:

— most 2^2—2^ :
— špi-

tál 158.

Pražskv s£or (kanovnický)

87. 4/8.

Pražští kupci 250: — mša-
né 7. 22. j?, 192. 200. 202,

225. 232. 250. 275. 279-282,

302. 448. 449. 487,
-

? 22, 560.

Pemek, vévoda Hlohovský

558-

Premonstráti 120. 126. 209,

240. 284. 498.

Pemysl, kníže eský 563.

Pemysl Otakar II.. král e-
ský 3. 9. i 1—22. 35. 36. S°-

54. 55. 76. 80. 81. 114. 137,

177. 416. 425. 44+. 464- 525-

Pemysl Otakar, syn krále

Jana 444, 454. 552.

Pemyslav, vévoda Kališský,

král Polský 5. 99. 102. 139,

147. 148, 221.

Pemyslav. vévoda Ratibo-
ský 90, 444.

Pibislav, Minorita. svtící

biskup v Praze a biskup

Satoranský 613.

Pimda, hrad v echách ( Po-

šumaví ) 438.

Prusy 120. 499. 522, 528. 573,

607. 608.

Pus Peregrin. mšan Praž-

ský 196, 200, 201.

Quido, hrab Flanderský 354.

de Ouigerio Domenico 373.

Raciochi Vanno 374.

Raice, hrad (nyní ves) u

Vyškova na Morav 316.

V 7-

Radešov, ddina v Loketsku

301.

Radotín. ves u Prahy yj.

Rajhrad, klášter Benediktin-

ský na Morav 48, 314.

Rakouské hranice 19. 605.

Rakousy 3. 12. 16. 18. 19. 23,

27. 81. 92. 97—99. 192. 196,

197. 217. 413. 451, 47°- 47 1
.

515. 520. 521. 561. 573. 597.

602, 603, 606, 610.

Rakouští šlechtici 13. 520: —
vévodové 472. 565. 597,

600. 602. 604—607.

Rakušané 20. 98. 429. 436,

468—470. 521. 561. 562,

564. 606.

Ranaldino z Placencie. Mi-

norita v Janov 394.

Ranuctinv s Hory císaské

(u Florencie) Pavel 373;
— Sera 373.

Ratiboský vévoda viz Pe-
myslav.

z Rauhenštejna. šlechtic Ra-

kouský 520.

ecko 120. 532.
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ecký jazyk !-•".

z Recu hrab 597.

z Redenína Jindich, šlechtic

sk> 565.

Regium (Reggio).

v Itálii 367,

eho, biskup Pražský

až 13OI ) 126, 133.

eho I. Veliký, papež ím-
ský (590—604) 2, 5Í

eho X.. palu •/ ímský
( [271—1276) 485.

Reichard, mšan Pražský 63.

Reinhard, mnich a správce

hostí v Sedlci 2É

Reinhard /. Florencie [38.

ekové 416, 478

Reka, msto \ Chorvatsku 14.

ezno, msto v Bavoich 451,

555, 599, 605.

Ribaldini Vanno 374.

( Richarda 1. dcera hrabte

Julišského 476.

ím 8, 95, [op, 268, 337, 342,

344. 352. 354. 361, .V -7—369,
380, v>\. 514. 516, 518, 519,

92.

íma: [Ol, i i o. 343,

6, 513, 514

'vím-ká církev 102, 222, 354,

360, 361, 363—365i
381, 382, 385, 388

533 537. 553. 593.

5; — kurie 124, 356,

»p. I59i 473

535. 540, 573

19;
—

duchovl

íms]
kui

íms! štvi ( králnv-

360,

ímský císa 334 375; —
král .,4. 112, [52

219, 222, 239, 24I, 24.

251, 26l, 267, 336,

^57- 359. 362, 400—402.

478, 479, 491, 533.

ímsky lid 514. 518,

ímský papež 102,

361, 482, 483. 5

ímští prokonsulové 100: —
rychtái 355.

Rintfleisch, ezník, podnco-
vatel proti Židm ve Fran-

h [12, 1 [3.

Robert, vévoda Apulskj

cilský 9, 342, 347, 363

366 372.

Rodulf ( de Montforl ). biskup

Kostnický '334)

Rokycanský Meinlin, •

Pražský 282.

Roland 7 Cremony, Minorita

v Janov 390- -392, 395.

z Romanie Markéta, o

telka Janovská 392, 35
/ Rosenberka Jindich, nej-

-1 komorník i6b; —
Petr, nejvyšší komorník

.\\. 434—436.

438, 44". 449. 45°-

plO, pevor chrámu sv.

Antonína v Janov 393.

Rottenburk, mi

wald ( Wrtemb. 1 1 13.

7. Rotenburka Jindich

Rottweil, msto ve Swarc-

wald l [3.

Rouchovany, \

491, 513.

Rud. 210.

Rudolf, íalckrab Rýnský a

oda Bavorský 242, 300,

303, 401, 403. 404-
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Rudolf I. Habsburský, král

ímský (1273— 1 291), 3, 4,

18—20. 22. 40—43, 54,

57—59> 62, 69—71, 74, 92,

94, 114. 128, 416, 426. ,

Rudolf Habsburský, vévoda
Rakouský a Švábský 4, 19,

69—72. 114, 544-

Rudolf Habsburský, vévoda
Rakouský, syn Albrechtv,
král eský 7, 152, 189

—

194,

217. 425.

Ruprecht. syn krále Adolfa

Xassavského 97.

Rus 120.

Rusíni 74, 10 1.

Ruthardovci 200. 279 ; — Al-

brecht, mšan Kutnohor-

ský 201.

Rýn 151, 271. 273. 300, 319,

321. 322. 403. 411, 412, 430,

433- 144- 488. 489, 510, 565.

Rýané 433. 437. 440.

Rýnská hrabata 271, 273, 403.

Rýnské krajiny (Porýní)

229. 236, 408. 430, 459, 470,

486. 500. 509, 512, 552, 602.

Rýnští jezdci 269.

Ryzmburk. hrad v echách
503-

ze Saarbriicken Jan, hrab

354-

Sakan, msto 531.

Salcpurské arcibiskup, (dioe-

cese) 13, 468.

ze Salmu hrabnka, vdova po

hr. Jindichovi ze Spon-

heima 523.

de Sahana Gilberto 373.

Samuel, prorok 598.

Sandomsko, vévodstvi v

Polsku 171.

Saraceni. národ Asijský, 75,

459. 461, 464, 531.

Sasky jazyk 24.

Sašové 22, 23, 25, 32.

Sasy 3. 2^, 24, 31, 147, 413,
428, 452, 453 ; — srovn. Bra-
niborsko.

Saturn, planeta 531.

Saturnina sv. opat 4424

Sedlec, Cisterciácký klášter

v echách (u Kutné Hory)
7, 22, 59. 82. 83, 200, 287,

290, 346. 529. 544. 576, 586,

609 ;
— hbitov 85 ;

— ka-

pitula 13; — klášter 3, 8,

28, 61, 86, 87, 156, 201, 226,

284—286, 288—292, 485,

577. S86 ;
— k >nvent 285,

289> 576; — kostel 609.

Sedlecká brána (u Kutné
Hory) 440; — ele 292.

Semeren, krajina v Asii 461.

Seneka, filosof starovký 123,

z Schlússelburka Oldich,
šlechtic Xmecký 319.

7. Schonburka Fridrich 48,

49-

Schwyz, kanton a msteko
ve Švýcaích 404.

Sicilská zem (království)

36"3. 364-

Sicilský král 532.

Sienna, msto v Itálii 347;— mšané 367.

ze Sieny Bernard, len ádu
Dominikánského 347.

Sieradz, msto polské 90.

Siegfried, arcibiskup Kolín-

ský 327.

Sigfrid ( voii Gelnhausen),

biskup Churský 224, 354.

Sieiboto (z Lichtenberka),

biskup Špírský 242.

Sinaj, hora a eka v Asii 2,

462.

Sinsheim, msto blíže Heidel-

berka 255.

de Sismondis Ugolino 373.



Sixta chrám v Janov

Slapy, Mchoric 2

>ko 171. 465.

Slezští vévodové 457. 539.

Slusingy, msto v Bavoich
611.

:htic

ký 312.

imerfeld, msteko v Sa-

ších 45.v

Starkenhurjj. hra<! pi Mor
Belle 523.

Bavor, purkrabí

11a Zvíkov 192, 431.

Straabingy 1 štrubín 1. m<

Bavoích :

Supí Hory J< lnic

kj 295

trský lialí. viz Petr-

]>IM1ÍZ.

Sví< Slez

. hrad v kraji ( hru-

1 5 1

1

Šildberka Ješek, šlechtic

Mu. hrab CJherský 443.

Spanlé 41''.

ély 532.

špír, ni' : alcí Rýnské

264, 269 274, 2--.

cliráin hlavni

pán, král Uherský ( 1271

[272) 17.

1 králové Elišky

pán, tlumoník Uherský

Šternberka Zdislav, pan

ký 431. 433-

Sfrassburk, msto v Alsasku

274. 457-

Sturmúv Jindich, kanovník

Pražský, notá Moravský
160.

Sturmv Mikuláš. 1

Pražský 188,

>tyrsk<- i- . l8, 4/0
z Suraberka Bohuslav, šlech-

tic Morav-:
- nhnrka Fridrich, pod-

>ri kra! -kého

z Sumburka Jindich, kanclé
králové Elišky 430, 433.

44'

- ábenic Vítek, šlechtic a

podkomoí Moravský
Švábsko (Alemanie) 0. 114,

107. 271, 272, 319, 335.

3, 4". 4

Svábsk) •

Švábsky zpsob zbroj ei

Tábor, hora v Palestii

Tatai, národ 235,

334.
\ Kouimsku

Templársl 580, 3*4 «'*

387-

Tepelský klášter 1 Pí

Stí

Tšínsko, vévodství v<

--ku 141.

!

haurino ( iuillo,

u sv. Sixta v Janovi

Theobald (hr. Barský), bi-

skup Lutišskj

I heodt rich < I >tich ). hi-kup

Loucký (1281 — 1302 i

133.

Theoderich, opat Valdsaský

(O. OJ.
.

Ol.



Theoderich I., mnich Sedle-

cký, potom kustos (pe-
vor) Zbraslavský 84. 453,

506.

Theoderich II. , mnich Sed-

lecký, potom Zbraslavský

84, 298.

Theoderich, Uher, správce

nemocnice na Zbraslavi

508, 509.

Thusintmark Mikuláš, m-
šan Pražský 195, 201, 232.

Tiberis, eka v Itálii 342,

344-

Tillmann Luciin, stídník fa-

ráe Kutnohorského 241.

Timotheus sv., biskup 614.

Tobiáš, bisk. Pražský (1279 až

1296), 5, 42, 61, 74, 82.

86, 88.

Toletanští hvzdopravci 531.

Toleto (Toledo), msto ve

Španlské Castdii 532.

Tomáš Akvinský. Dominikán.

doctor angelicus 485, 486.

Tomáš. biskup Sutrinský

( Dominikán) 518.

Tomáš, hrab Uherský 443.

Tomáš od Sedmi pramen,
rytí 373.

Tomáše sv. chrám v Praze

42.

Toskána, krajina v Itálii, viz

Tuscie.

Toskánští mšané 340, 345.

Touraine, hrabství ve Fran-

cii 460.

.Trebeta, zakladatel Trevíru

268.

Tebí, klášter na Morav
31 5 "

Tebová, msto v echách

294.

Tebová Moravská 48.

Trevír (Trier), msto v N-
mecku 268, 329, 432, 454.

584 !
— dioecese 495 ;

— kro-

nika 268; — stolice (arci-

bisk.) 328.

Trevírský arcibiskup 267.

268: — kostel 584.

Trevisšti 14.

Trident. msto v Tyrolech

335. 552.

Tridentško, krajina v Tvrol-

skn 552.

Tridentský stolec biskupský

Tripolis. msto v Africe 531.

Trousnice, hrací v Bavoích
469, 490.

Turcho (Turkv) Jan z Cla-

raska, dvoenín arcibisk.

Janovského 391, 393.

della Turre Quido 339.

Tuscie (Toscana), krajina v

Itálii 342, 354, 367. 370.

Tuskové (Etruskové), kmen
v Itálii 2>77-

Týnský chrám v Praze 303.

3°4-

Tyrol, hrad v Tyrolsku 600.

Tyrolské hrabství 299, 600.

607.

Týfov, hrad v echách 407,

409.

de Ubaldinis František Táni

374-

de Ubertinis Farinate 374.

de Ubertis Lapo 373 ; — To-

solato 373.

Uherská koruna 145, 186; —
msta 142.

Uherský jazyk 397; — oby-

ej 186.

Uherští králové 143— 145.

186.

Uhi 15, 17, 54. 56, 143— T45.

152, 180, 396—399. 4i6,

, 436, 443, 468, 502, 521, 546,

561, 562. 564.



Uhr 51, 55, 120, [43,

41... 443

561, <x'i : — lir

I

zd ped Menším mstem
Pražským 545,

Ulm. msto v Bav< iích .

Ungersperk (nyní Sádek),

hrad na Morav 315.

Uri, kanton v< tich

404.

enatorský rod v

ím 100.

de Ursinis František Mapo-
leonv, kardinál jáhen u

:

I

n. < trkd. 1. •
I

chách -

z l lstí ( Udich, rytí 5 jn.

Vacinger Mikuláš, rychtá
Pražský 283, 304.

lav 1 1., král eský 1 [283

až [305) 2- 7. to, 11. 17,

"' 20, -•_'. 24, 30, 33—37,
40, 41, 42, 4 ,—56,

57- I "'' '"'• 7°. 72
až 74, 81—83, 88, 91, 94,

96

—

100, 102, 103, 105, 107,

113. 114. 117. I H). [21, I-'-'.

[26, 128, 130, 132, 138 až

43. '45 '4'». 151— 154,

[60, 102, [64, 171,

177- 180—183, ""•
21 223, 229,

297, 299, 300,

429, 414.

5^3,

lav III U-
Polský 1 [31

[306) 6, 7. 157,

159, i6o, •
; —187,

[89, 190, i<>3. 293, 4""

494,

Václav, prvorozený syn Jana
Lucemburského v. Karel

[V.

la\ ^v. 161, 469, 551, 014.

lav, syn Jana Lucembur-
>kélv trice Bourbon-

ské

Václava sv. hrob v Pra

607.

panv Petr, soudce ím-
ský 514.

Vaisonská di Fran-

cii 360.

z Valdeka Vilém Zajíc

[92, 241, 283, 296

408. 41"- 428, 43". -31 433,

434- 43<- 438 - 44

4.
: -'-

Valdemar, markrabí Brarti-

li >rský 401 . 428, 452.

z Walderbachu Rudolf,

mnich Zbraslavský 51

Valdsaský klášter 2, S4.

Valencie, hrad v Itálii

383.

sv. Valentina chrám v Praze

410.

de Vallecari Vilém, mistr v

Janov 3114.

Walram, l»ratr císae Jin-

dicha VII. 238, 245, 255,

256, 3-''. XW-
Walter, scholastik Vyšehrad-

ský a kanovník Pí

[09,

Valthelmus, <>]>at Sedlecký 29.

Walther, biskup Pronský

( Tnronskj
|

Walther z Papie, Minorita

39i.

Itice, msto v Rakous! h

Wartburg, hrad v Durinskn

466. 474-
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z YVartenberka Beneš, pur-

krabí Kladský 147, 408,

564; — Beneš mladší 431;
— Jan (Ješek) 196, 201,

202, 22j, 22'S, 23I, 2^,2. 236,

241, 406. 408.

Vavince sv. klášter v Praze

545-

Vavinec, grangiarius (správ-

ce statk) Zbraslavský 507,

508.

z Weinsberga (Konrád),

hrab 272. 403.

YYeissenburk. msto v záp.

Nmecku 274.

YVelflovici irod Jakubv)
450: srov. od Vže, YVol-

flinv.

Verner, rychtá Budínský

Verona, msto v Itálii -,93.

Veronští 14.

Veselí, hrad na Morav 397.

Veveí, hrad na Morav 4o3.

od Vže Mikuláš, mšan
Pražský 280—282, 304.

de Vica Lapo 374.

Víde, msto v Rakom-ích

455. 564. 606.

Yienne. msto ve Francii

380. 389.

Yiennský koncil 380. 442,

497- 498-

"Wigolais Otto, mšan Praž-

ský 241.

de Vichio Ugolino t,J^.

Vilém, hrab Hanavský a

Hollandský 476-

Vrtem, námstek krále 1 «ud-

víka Bavora 469.

Vilém, sluha z Plaského

kláštera 253.

Vilémité 42 (srov. Augusti-

niáni l

.

Yillim Rajmund, vdce \oj-

ska v Carpentrasu 382.

Wimpfen, msto v Bavoích

255, 272.

Windsheim, msto ve sted-

ních Francích (Bav.) 113,

249.

z Vintinulia Johanna. obyva-

telka Janovská 392, 393.

Viola, dcera Mška Tšín-
ského, cho Václava III.

184. 409.

z Virneburka Jindich. p;o-

bošt Bonnský 529.

de Yisconti Galeazzo 479.

sv. Víta chrám v Praze, v.

Pražský kostel.

Víta sv. oltá v chrám hlav-

ním v Praze 148, 311.

Viterbo. msto v Itálii 539.

Yitoraz. msteko v Rakou-

sích 472. 565.

z Yizmburka Tas, komorník

král. eského 6, 140, 150.

Vladislav I., král. eský
(i 140— 1 173) 614.

Vladislav, král Uherský v.

Ladislav.

Vladislav (Lokietck), vévo-

da Sandomský, pak král

Polský 90, 186, 429, 456,

499. 511, 512, 559—5'5v,

566, 569. 601.

Vladislav, vévoda Lehnický

5". 539-

Vlaši 344- 345, 381, 3 8:2 -

Vlašské krajiny 335, 339.

Vlaští dvoané (v Carpen-

trasu) 382.

Mastí kardinálové 380, 382,

383-

Vlkoš Heman, rychtá Kut-

nohorský 525.

Vltava 76, 129. 294. 413, 527.

Vodochody, ves v echách

554-



Vojtch, kaplan krák- Vá-

clava II. 34.

jtcfa sv., biskup Pražský

a muedník 014.

Vojtcha hrob na brad
Pražském 6

Wolflin, rychtá Starého mé-

ho 240.

• Iflinuv Jakub, mšfan
Pražský 201, 232 ;

- bratr

Jan 232 ; - - bratr je-

jeho Mikuláš -3-' : - bratr

jeho Theoderich (Dtich)

Wolflinv Mikuláš z Chebu,

rychtá Staromst

ilfram, mšan Pražsk)

104. [96, 201,

Vleinlin 283.

Worms, msto v Nmecku
[12, 403.

\ ranov, hrad na

tislav, m< Slezsku

510,

burk v. Hluboká,

z Wúrtemberl a El erhard,

hrab 271, 273, 335.

Wúrzburk, msto v Dolních

Francích i Bav. 1 [13,

on.

Wrzburský k

Wusthub Jan. šlechti

;i. 284,

576 :

iehrad l fherský |
\ j ^oký

bich

sultán
1 v

Zajíc viz /. Valdeka, Zbislav.

Závis Vítk ivec, pan C ský 4.

. 141.

Zbislav Zajíc z Treboun, pod-

nori kr. <
" 4. 63, '14.

Zbraslav 3, 5, 6, [o,

Si. i

170. 171. 177. 1X1.

254,

• 437 44:

464, 487. 5.11. 506, 524

544.

(.04. 61 1.

Zbrasla\

181. ;, 415,

153- 454- 475.

i;— chrám

528; kapitula

455 :
- mniši [21, 29J

508.

Zbraslav

— vinici

Zderaz, klášter 11 Prah)

Zhoelec. msto \ Lu

539.

Zhon

Znojmo. • 21,

93, .

hrad v '

1 \ ietic M ark\ ard, šlechtic

'iinpachu Petl

Zauii 114.

I

M



z Žcberka Albrecht 431, 436.

Železné hory (ve vých. e-
chách) 51, 286.

Židé 6, 112, 113, 314, 459 az

461, 604.

661

Židovská ulice v Praze 409.

z Žirotína Plichta, šlechtic

eský 469.

Žitava, msto v Saské Lužici

47. 438-



Omyly.

16.

88.

72.

7';.

88.

91.

11G.

1 88.

181.

184.

187.

194.

208.

•_.,,(

-'Ml.

ádek L zdola místo kvasem ti v,

„ i. v pozn. .'. místo Bachmanna 61 i o

mé místo 1292 ti ij^l'.

„ ., j ii kap. XXV I II. polož

„ ., místo 1 190 ti

ádek 7. Bhora ti p • •.

Mm,

na okraji (latinu 1202 položeno omylem,

pozn. i místo CVIl ti LXXXIV.
na okraji polož Í296,

,. místo 1296 ti

znamení ve i. inlku zdola poloi .'i -1".

rádktl zdola.

ádek 7. sdola místo Panny, \ ti Panu

\ pozn 4. petinum 1

1

inum.

.. .. t \.\\\\ I ti / XXZV1IL
„ .. 8. .. Bacmynn ti Ba

„ ,. i .. pozn. i. ti

ádek 4—8 edola místo Jsem neshledal ani Blašností muže

aebo ženy ti ./tem ' ani dú»to-

i muifl ;••

chudého - bohatfmi ti (ale j>

'//mi.

., i—i shon .. nedbajíc krála ti/ito, I krát.

smi

'

mi táhnoncího s

douiky ti mW í tietmimými táhne

majícího tyto m i tyto

ádek 18. zdola místo pan služebnictvo ti pán /ka
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Str. 204. ádek 16. zdola místo nabídnuté ti náležející.

„ 228: na okraji místo 1210 ti 1310.

„ 232. pozn. 2. „ totéž ti totiž.

„ 242. na okraji „ Juli 17. ti Jul. 12.

„ 258. ádek 3. zdola znaku 6
)
polož o ádek výše za slovo hoce. 6

)

„ 281. „ 6. shora místo v rostlin ti v tráv.

„ 307. „ 11. zdola „ na hrad, ve zmatku ti na hrad ve

zmatku.

„ 307. „ 10. .. „ rozdílné ti rozliné.

„ 318. na okrají místo Jan. 5. Jan. 6.

„ 320. ,. „ ,. 1330. ti 1313.

„ 333. ., „ „ 1380 ti 1308.

„ 348. „ ,. ., Aug. 23. ti Aug. 24

„ 401. „ ,, „ Oct. 26. ti Oct. 20.

„ 403. ádek 5. zdola místo uprchlík ti psanec.

„ 410. na okraji pod Sept. pidej 1317 Mart.

„ 414. „ ,,
místo Jul. 25. ti Avg. 7.

„ 415. „ „ „ Sept. 20. ti Sept. 12.

„ 454. ádek 5. shora místo 1319 ti 1320.

„ 457. na okraji místo 1319 ti 1320.

„ 471. pozn. 3. ádek 2. shora místo doma ti dosud.

„ 474. na okraji místo (1226) ti (1296).

„ 563. „ ,, „ 1335 ti 1332.

„ 580. „ „ ,. 1934 „ 1334.
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